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1. Vilniaus apygardos administraciniame teismas išnagrinėjo bylą inicijuotą pagal Pareiškėjo 
2017-04-12 skundą, 2021-12-06 patikslintą skundą, dėl galutinės atrankos išvados ir 
taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo panaikinimo. 

2. Viliaus apygardos administracinis teismas skundžiamu 2022-05-02 sprendimu (toliau - 
Sprendimas) nusprendė Pareiškėjo skundą atmesti. 

3. Pareiškėjas ir jo atstovas su tokiu teismo sprendimu nesutinka, mano, kad jis yra 
nepagrįstas ir neteisėtas, todėl naikintinas. 

Pareiškėjas: 
Tadas Kazakevičius a.k. … 
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Pareiškėjo atstovas: 
advokatas Saulius Dambrauskas 
Vytauto pr.95/Donelaičio g.1, LT-44239 Kaunas 
Tel. 868618325. 
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I. Faktinės aplinkybės 

4. Žemės sklype, esančiame Medžiukų k., Jauniūnų sen., Širvintų raj. (toliau – Žemės 
sklype), UAB „B...“ (toliau – ir Bendrovė) užsiima ūkine veikla (tame tarpe atliekų 
tvarkymo veikla). 

5. Ūkinė veikla Žemės sklype vykdoma nuo 2003-12-30 neatlikus privalomų poveikio 
aplinkai vertinimo (PAV) ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūrų. 

6. Dėl vykdomos Ūkinės veiklos Pareiškėjas ir jo šeima patiria didžiulę smarvę ir kitus 
nuolatinio pobūdžio nepatogumus, susijusius su gyvenamosios aplinkos kokybės 
pablogėjimu. 

7. VšĮ „Aplinkos vertinimo projektai” 2012 m. parengė Informaciją atrankai dėl Bendrovės 
vykdomos ūkinės veiklos išplėtimo. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas 
(toliau - Vilniaus RAAD) priėmė 2014-03-24 galutinę atrankos išvadą dėl UAB "B..." 
atliekų tvarkymo veiklos pajėgumų keitimo poveikio aplinkai vertinimo Nr. (38-4)-
VR-1.7-1299 (toliau - 2014 metų galutinė atrankos išvada), kuria laikė, kad: „UAB „B...
“ atliekų tvarkymo pajėgumų keitimui poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas“. 

8. Pareiškėjas (pirminiame skunde kartu su kitais keliais pareiškėjais) 2014-05-02 kreipėsi į 
teismą dėl 2014 metų galutinės atrankos išvados panaikinimo. 

9. Bylos nagrinėjimo eigoje 2014 metų galutinės atrankos išvados pagrindu UAB „B...” 
2014-11-17 buvo išduotas TIPK leidimas Nr. T-V.3-3/2014 UAB „B...” atliekų tvarkymo 
bazės eksploatavimui (toliau - TIPK leidimas). 

10. Pagal ginčijamą TIPK leidimą šiuo metu Bendrovė vykdo šias ūkines veiklas: (1) 
biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo; (2) komunalinių atliekų rūšiavimo; (3) naftos 
produktais užteršto grunto, dumblo, vandens, naftos produktų mišinių valymo; (4) 
maistinio aliejaus apdorojimo; (4) kitų atliekų sandėliavimo veiklas (toliau - Ūkinė 
veikla). 

11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016-10-20 sprendimu panaikino 2014 metų 
galutinę atrankos išvadą, o Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas 2017-02-14 
nutartimi Nr. A-2549-556/2017 Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą 
paliko nepakeistą. 

12. Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas 2017-07-12 nutartimi (Adm. byla 
Nr.P-45-520/2017) išnagrinėtoje byloje atsisakė atnaujinti procesą pagal Bendrovės 
prašymą. 

13. Pareiškėjas kreipėsi į atsakingą instituciją prašydamas panaikinti bylos nagrinėjimo eigoje 
išduotą TIPK leidimą, kadangi teismui panaikinus 2014 metų galutinę atrankos išvadą 
išnyko TIPK leidimo išdavimo pagrindas. Tačiau Aplinkos apsaugos agentūra (toliau - 
AAA), kuri perėmė Vilniaus RAAD funkcijas 2017-03-15 raštu nurodė, jog TIPK leidimo 
išdavimo metu 2014 metų galutinė atrankos išvada buvo galiojanti, o teismui ją 
panaikinus kaip neteisėtą ir nepagrįstą AAA negali panaikinti TIPK leidimo, kadangi 
TIPK taisyklės tokio TIPK leidimo panaikinimo pagrindo nenumato. 

14. Priešingai, atsakovas Aplinkos apsaugos agentūra tęsė 2012 metais pradėtą procedūrą 
pagal Bendrovės paraišką ir VšĮ „Aplinkos vertinimo projektai” 2012 metais parengtą 
Informaciją atrankai bei papildomai UAB „E...” pateiktus duomenis ir 2017-12-29 vėl 
priėmė atrankos išvadą Nr. (28.1)-A4-13434. 

15. Širvintų rajono savivaldybės administracija 2018-01-08 raštu Nr. (1-12)-13-198 ir 
2018-02-20 raštu nepritarė Atrankos išvadai, tačiau tai apsvarsčiusi AAA 2018-05-24 
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priėmė galutinę atrankos išvadą Nr. (28.1)-A4-5005 dėl UAB “B...” atliekų tvarkymo 
veiklos pajėgumų keitimo poveikio aplinkai vertinimo (toliau - 2018 metų galutinė 
atrankos išvada). 

16. Pagal 2018 metų galutinę atrankos išvadą vėl buvo nustatyta, kad planuojamai ūkinei 
veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 

17. Pareiškėjas vėl kreipėsi į teismą dėl 2018 metų galutinės atrankos išvados panaikinimo. 
18. Ir nors Vilniaus apygardos administracinis teismas, kaip pirmosios instancijos teismas, 

Pareiškėjo skundą atmetė, tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, bylą 
išnagrinėjęs apeliacine tvarka, 2020-11-25 sprendimu (administracinėje byloje Nr. 
eA-1882-520/2020) Atsakovo AAA priimtą 2018 metų galutinę atrankos išvadą vėl 
panaikino. 

19. Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas 2021-05-05 nutartimi (Adom. byla Nr. 
eP-26-525/2021) išnagrinėtoje byloje atsisakė atnaujinti procesą tiek pagal Bendrovės, 
tiek pagal Atsakovo AAA prašymus. 

20. Teismui panaikinus ir 2018 metų galutinę atrankos išvadą Aplinkos apsaugos agentūra ir 
vėl tęsė 2012 m. pradėtą procedūrą pagal Bendrovės paraišką ir VšĮ „Aplinkos vertinimo 
projektai” 2012 m. parengtą Informaciją atrankai ir 2021-06-14 trečią kartą priėmė 
atrankos išvadą Nr. (30.1)-A4E-7263 dėl UAB „B...” atliekų tvarkymo veiklos pajėgumų 
keitimo poveikio aplinkai vertinimo, kurioje ir vėl nurodė, kad poveikio aplinkai 
vertinimas neprivalomas. 

21. Nors Suinteresuota visuomenė 2021-07-13 pateikė pasiūlymus dėl aplinkos apsaugos 
agentūros atrankos išvados persvarstymo, kuriame nurodė tokios išvados nepagrįstumą, 
tačiau Atsakovas AAA 2021-11-23 priėmė galutinę atrankos išvadą Nr. (30.1)-A4E-13505 
dėl UAB “B...” atliekų tvarkymo veiklos pajėgumų keitimo poveikio aplinkai vertinimo 
(toliau - 2021 metų galutinė atrankos išvada), kaip naują, 2014-11-17 išduoto TIPK 
leidimo teisinį pagrindą. 

22. Pagal 2021 metų galutinę atrankos išvadą ir vėl buvo nustatyta, kad planuojamai ūkinei 
veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 

23. 2021 metų galutinė atrankos išvada priimta ne planuojamai ūkinei veiklai, o faktiškai 
vykdomai ūkinei veiklai, tačiau dėl šios aplinkybės vertinant PAV atrankos procedūros 
teisėtumą teismas nepasisakė. 

24. Remiantis 2021 metų galutine atrankos išvada šiuo metu Bendrovė vykdo šią ūkinę 
veiklą: biologiškai skaidžių atliekų kompostavimas biologiniu būdu, naftos produktais 
užteršto grunto ir vandens, naftos mišinių valymas biologiniu ir fizikiniu būdais, 
komunalinių atliekų rūšiavimas, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, maistinio 
aliejaus perdirbimas, kitų atliekų (elektronikos, šaldytuvų, baterijų ir kt.) sandėliavimas. 

25. Kadangi 2017 metais Pareiškėjo inicijuota byla dėl TIPK leidimo buvo sustabdyta, kol 
teismas išnagrinėjo bylą dėl 2018 metų galutinės atrankos išvados panaikinimo, o 
atnaujinus bylos nagrinėjimą jos eigoje buvo priimta dar viena - 2021 metų galutinė 
atrankos išvada - tai pirminis skundas (dėl TIPK panaikinimo) buvo patikslintas įtraukiant 
reikalavimą ir dėl 2021 metų galutinė atrankos išvados panaikinimo. 

26. Viliaus apygardos administracinis teismas skundžiamu 2022-05-02 sprendimu (toliau - 
Skundžiamas sprendimas) nusprendė Pareiškėjo skundą atmesti. 

27. Skundžiamas sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas, todėl naikintinas. 

II. Apeliacinio skundo motyvai 
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Dėl 2012 metų PAV atrankos procedūros tęsimo 

28. Teismas atmetė pareiškėjo argumentus, kad LVAT panaikinus ankstesnes atrankos išvadas 
vien tuo pagrindu turėjo būti panaikintas ir TIPK leidimas, o PAV atrankos procedūra 
negalėjo būti tęsiama. 

29. Nuspręsdamas, kad 2012 metai pradėta PAV atrankos procedūra buvo tęsiama pagrįstai, 
teismas tokios savo išvados nemotyvavo, o tiktai rėmėsi LVAT 2017-02-14 nutartimi bei šia 
nutartimi paliktu galioti pirmosios instancijos teismo sprendimu, po kurio AAA irgi tęsė 
2012 metais pradėtą administracinę procedūrą ir priėmė 2018 metų galutinę atrankos išvadą. 

30. Tačiau toks procedūros teisėtumo pripažinimas pasisakant po konkrečios 2014 metų 
galutinės atrankos išvados panaikinimo nėra teisės išaiškinimas todėl negalėtų būti taikomas 
absoliutizuotai visiems atvejams neatsižvelgiant į teisinio reglamentavimo pasikeitimus, 
aplinkosauginių teisinių reikalavimų, nustatančių aukštesnius aplinkos apsaugos standartus, 
kaitą bei konkrečios bylos aplinkybes. 

31. Taigi byloje buvo keliamas esminis klausimas - ar AAA turėjo teisę tęsti 2012 m. 
pradėtą administracinę procedūrą net ir po to, kai teismai net du kartus iš eilės 
panaikino šios procedūros galutinį rezultatą - administracinį sprendimą - ir ar 
pagrįstai priėmė 2021 metų galutinę atrankos išvadą pagal 2012 metais parengtą 
Bendrovės informaciją atrankai. 

32. Tačiau pirmosios instancijos teismas šio skundo pagrindo iš esmės neanalizavo ir nepagrįstai 
rėmėsi kito teismo sprendimu dėl anksčiau įvykdytos procedūros, kuri nagrinėjamu atveju 
nebeaktuali. 

33. Vis dėlto po to, kai teismai panaikino 2014 metų galutinę atrankos išvadą ir 2018 metų 
galutinę atrankos išvadą, AAA neturėjo teisinio pagrindo „tęsti” užbaigtą atrankos dėl 
poveikio aplinkai vertinimo procedūrą, grįžtant į dokumentų rengėjo pateiktų 
dokumentų vertinimo etapą ir trečią kartą priiminėti dar vieną administracinį 
sprendimą toje pačioje procedūroje, nebent tas sprendimas būtų įpareigojantis atlikti 
poveikio aplinkai vertinimą. 

34. Kaip matyti iš PAV atrankos dokumentų PAV procedūroje be jokio teisinio pagrindo 
pasikeitė PAV dokumentų rengėjas. Tačiau jokių duomenų apie teisių perėmimą nėra, o toks 
atsakomybę nešančių asmenų pasikeitimas bei atitinkami saugikliai nei PAV įstatyme, nei jį 
lydinčiuose teisės aktuose nenumatyti. Aktualu ir tai, kad pagal Paraiškos padavimo metu 
galiojusį reguliavimą procedūra buvo vykdoma Vilniaus regioninis aplinkos apsaugos 
departamentas, o 2021 metų galutinę atrankos išvadą priėmė kitas subjektas - Aplinkos 
apsaugo agentūra. 

35. Be to, 2021 metų galutinė atrankos išvada priimta remiantis itin sena, 2013 metais parengta 
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita, kurioje vertintos Ūkinės veiklos sąlygos 
iš esmės neatitinka Informacijos atrankai (apie tai plačiau bus toliau). 

36. Pažymėtina, jog 2012 m. pradėta atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūra 
buvo užbaigta tiek priėmus 2014 metų galutinę atrankos išvadą, tiek ir priėmus 2018 
metų galutinę atrankos išvadą. Todėl teismo sprendimais net du kartus panaikinus 
galutines atrankos išvadas, kuriomis buvo nutarta, kad poveikio aplinkai vertinimas 
neprivalomas, ši aplinkybė turėjo lemti ir vertinamąjį kriterijų tiek dėl vykdomos 
procedūros trūkumų bei skaidrumo, tiek ir dėl analogiškos pasikartojančios išvados 
abejotinumo. 

37. Todėl nagrinėjamu atveju tokia procedūros seka negali būti laikoma skaidriu 
administravimu, kadangi laikytina, jog teismai net du kartus panaikindami pagal tą 
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pačią procedūrą priimtas galutines atrankos išvadas kaip nepagrįstas ir neteisėtas 
tokiu būdu tam tikra prasme išsprendė ir klausimą dėl vykdytos administracinės 
procedūros teisėtumo ir pagrįstumo, kurios pakartotinas tęsimas neužtikrino ir 2018 
galutinės atrankos išvados teisėtumo. 

38. Tai panaikinus 2018 metų galutinę atrankos išvadą, nėra pagrindo laikyti, jog užbaigta 
administracinė procedūra teismo sprendimu buvo pakartotinai „atnaujinta” ir grąžinta į 
dokumentų vertinimo stadiją. 

39. Toks teisės aiškinimas yra ydinga priimtų teismo sprendimų interpretacija, kuri lėmė priimtų 
teismo sprendimų nereikšmingumą bei akivaizdų jų negerbimą, o taip pat Pareiškėjo ilgo ir 
sunkaus teisių gynimo proceso beprasmiškumą. 

40. Atkreiptinas dėmesys, jog teismui panaikinus 2018 galutinę atrankos išvadą, kaip 
administracinės procedūros rezultatą, iš esmės yra įvertinamas ne tik galutinis 
administracinis sprendimas, tačiau visos administracinės procedūros vertinimo 
stadijos bei tarpiniai administraciniai veiksmai, kurie negali būti savarankišku 
teisminio nagrinėjimo dalyku. Todėl toks teismo sprendimas sukūrė teisines pasekmes 
visai administracinei procedūrai in corpore. 

41. Svarbu pastebėti, jog kiekvienos galutinės atrankos išvados, kaip ir bet kurio administracinio 
akto, turinį sudaro visi procedūriniai dokumentai, kuriais remiantis yra priimamas 
administracinis sprendimas, inter alia ir Informacija atrankai. Todėl teismui panaikinus 
2018 metų galutinę atrankos išvadą (t.y. vertinant visus administracinės procedūros 
dokumentus), buvo pripažinta neteisėta ir nepagrįsta visa administracinė procedūra, o ne tik 
jos rezultatas. Tokiu būdu ta pati administracinė procedūra, kuri buvo panaikinta 
įsiteisėjusiu Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020-11-25 sprendimu, 
negalėjo būti iš naujo tęsiama. 

42. Ir nors šiame teismo sprendime teismas nurodė, kad „įvertinusi atsakovo, kuris perėmė 
Vilniaus RAAD funkcijas, nurodytus argumentus, dėl kurių buvo tęsiama pradėta 
administracinė procedūra, minėtų pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių 
sprendimų argumentus, teisėjų kolegija neturi pagrindo pripažinti pagrįstais pareiškėjo 
argumentų, kad pradėta administracinė procedūra negalėjo būti tęsiama”, tačiau aktualu ir 
tai, jog šiame sprendime teismas pasisakė tik dėl konkrečios situacijos - procedūros tęsimo 
panaikinus 2014 metų galutinės atrankos išvadą - tuo tarpu nagrinėjamu atveju aktualu 
įvertinti ir tai, jog po pakartotinai įvykdytos procedūros ir vėl priimtos 2018 metų galutinės 
atrankos išvados, išaugo aplinkosauginių standartų reikalavimai vykdomoms procedūroms, 
o taip pat 2018 metų galutinė atrankos išvada ir vėl buvo panaikinta. Tad šiuo atveju 2021 
metų galutinė atrankos išvada buvo priimta tęsiant 2012 m. pradėtą atrankos dėl poveikio 
aplinkai vertinimo procedūrą pagal 2012 metų Informaciją atrankai šią procedūrą tęsiant 
daugiau negu 9-tus metus. 

43. Tuo tarpu planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (Bendrovei) nėra jokių objektyvių 
priežasčių (išskyrus neteisėtą siekį nesilaikyti naujų, aukštesnius aplinkosauginius standartus 
keliančių procedūrinių reikalavimų) ir siekiant atlikti atrankos dėl poveikio aplinkai 
vertinimo procedūrą, tokią procedūrą įvykdyti teikiant naują paraišką pagal aktualų 
teisinį reguliavimą. 

44. Tuo tarpu teismo išvada pagal kurią tokia procedūra pripažinta teisėta ir po 9 metų, sudaro 
prielaidas nesilaikyti didėjančių aplinkosauginių reikalavimų žmonių teisės į sveiką ir švarią 
aplinką sąskaita. 

45. Minėta, kad AAA tęsiant ginčo administracinę procedūrą ir priimant joje dar vieną 
administracinį sprendimą - 2021 metų galutinę atrankos išvadą, - ši administracinė 
procedūra trūko apie 9 metus. Tokia administracinės procedūros trukmė nėra protingai 
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pateisinama pagal Viešojo administravimo įstatyme ir teismų praktikoje suformuluotą 
administracinės procedūros vykdymo terminų galimybę, o toks išaiškinimu Atsakovui AAA 
suteikta galimybė išeiti už savo kompetencijos ribų, ir tai sąlygojo jo veikimą ultra vires 
(viršijant kompetenciją). 

46. Pažymėtina, jog tokiu būdu buvo paneigta administracinėje procedūroje dalyvaujančių 
subjektų (tame tarpe Pareiškėjo ir kitos Suinteresuotos visuomenės) teisių ir interesų 
pusiausvyra, taip pat neužtikrintas objektyvus visų aplinkybių įvertinimas. 

47. Tęsdama apie 9 metus tęsiamą administracinę procedūrą AAA priėmė 2021 metų 
galutinę atrankos išvadą remdamasi 2012 metais parengtais ir kelis kart 
aktualizuojamais (papildytais) duomenimis. Tokiu būdu priimant 2021 metų galutinę 
atrankos išvadą nebuvo užtikrintas objektyvus visų aplinkybių įvertinimas. 

48. Pagrindinis atrankos dėl PAV procedūros dokumentas, kuriuo remiantis nustatomas ir 
vertinamas PŪV galimas poveikis aplinkai, yra Informacija atrankai ir jos priedai (PAV 
įstatymo 7 str. 5 d.). Tačiau Informacijoje atrankai pateikti duomenys yra klaidinantys, seni 
ir neaktualūs juos lyginant su SAZ, PVSVA ir TIPK duomenimis (apie tai bus pasisakyta 
toliau). 

49. Pati PAV atrankos išvada galioja 3 metus (PAV įstatymo 7 str. 8 d.). Todėl 9 metų atrankos 
procedūra negali užtikrinanti objektyvaus aplinkybių įvertinimo ir yra nepateisinamai 
ir neproporcingai per ilga net ir šio termino kontekste. Tuo tarpu ginčo administracinėje 
procedūroje pateikti nauji duomenys apima tik atskirus planuojamos ūkinės veiklos aspektus 
(o ne jų sisteminę visumą) ir jokiu būdu neužtikrina objektyvaus visų aplinkybių įvertinimo. 

50. Ta aplinkybė, kad priimant 2021 metų galutinę atrankos išvadą buvo tęsiama 2012 metais 
pradėtą procedūrą sąlygojo tai, kad nėra aišku kokios redakcijos teisinis reguliavimas 
tokia procedūrai turėtų būti taikomas. Tai yra nesuderinama su teisinio apibrėžtumo ir 
teisinio tikrumo imperatyvu.  

51. Skundžiamame sprendime teismas aukščiau nurodytų aplinkybių bei argumentų nevertino ir 
dėl jų nepasisakė, o nepagrįstai rėmėsi tik kito teismo sprendimu. 

52. Procedūros „tęsimas” buvo pagrįstas akivaizdžiu Atsakovo ir Bendrovės siekimu išvengti 
pasikeitusio teisinio reguliavimo, kuris sugriežtino aplinkosauginius reikalavimus, tačiau tai 
neatitinka nei teisėtumo principo, nei atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūros 
prasmės. 

53. Todėl pripažintina, kad 2021 metų atrankos išvada negalėjo būti priimta tęsiant 2012 metų 
procedūrą ir vien todėl Skundžiamas sprendimas yra neteisėtas ir naikintinas. 

Dėl 2021 metų galutinės atrankos išvados 

54. Skundžiamame sprendime teismas pagrįstai nurodė, kad atliekamos atrankos metu 
pakanka įvertinti, kad planuojama ūkinė veikla gali daryti poveikį, šiame etape 
nesprendžiant dėl konkretaus galimo poveikio masto. Ir nors PAV įstatymas nustato, į ką 
privalo atsižvelgti atsakinga institucija priimdama išvadą ir nedetalizuoja pagrindų, 
kuriems esant atsakinga institucija privalo priimti išvadą atlikti poveikio aplinkai 
vertinimą ar jo neatlikti svarbu ir tai, kad atsakinga institucija neturi neribotos diskrecijos 
nuspręsti dėl PAV privalomumo ir priimdama galutinę išvadą privalo įvertinti aplinkybes, 
nurodytas Įstatymo 7 straipsnio 6 dalyje. 
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55. Skundžiamame sprendime teismas nurodė, jog LVAT 2016-04-19 nutartyje, priimtoje toje 
pačioje administracinėje byloje, kurioje yra priimti Vilniaus apygardos administracinio 
teismo 2016-10-20 sprendimas ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017-02-14 
nutartis, pažymėjo, kad teismas, spręsdamas, ar planuojamai ūkinei veiklai turi būti 
atliekamas poveikio aplinkai vertinimas, turi patikrinti, ar tokia veikla patenka į 
planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą 
(PAV įstatymo 1 priedas). 

56. Tačiau taip pat, remdamasis aukščiau nurodyta nutartimi nurodė, jog LVAT, atsižvelgęs į 
byloje surinktus duomenis apie Bendrovės vykdomą ūkinę veiklą ir planuojamą vykdyti 
ūkinę veiklą, šioje nutartyje nurodė, kad UAB „B...“ planuojamos ūkinės veiklos rūšys 
nepatenka į Įstatymo 1 priedo „Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai 
privalo būti vertinamas, rūšių sąrašas“ 9.6, 9,7 bei 10 p., kadangi nėra numatytas 
pavojingų atliekų šalinimas jas deginant ar apdorojant cheminiu būdu bei nepavojingų 
atliekų naudojimas energijai gauti arba jų šalinimas jas deginant ar apdorojat cheminiu 
būdu, bei nėra duomenų, kad planuojamos ūkinės veiklos išplėtimas viršys teisės aktuose 
nustatytus ribinius dydžius. 

57. Tokia teismo išvada nėra pagrįsta. Po minėtos nutarties priėmimo pasikeitė aktualus 
teisinis reguliavimas turintis reikšmės konkrečios veiklos vertinimui. PŪVPAV 1 
priedo (Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, 
rūšių sąrašas) anksčiau galiojusi 9.6. punkto redakcija - „Pavojingų atliekų šalinimas jas 
deginant ar apdorojant cheminiu būdu arba jų šalinimas pavojingų atliekų sąvartyne” - 
pakeista ir nuo 2017-11-01 yra: „9.6. pavojingųjų atliekų šalinimas ar naudojimas jas 
apdorojant terminiais būdais, tokiais kaip deginimas, pirolizė, dujofikavimas, degazacija, 
plazminis procesas, ar derinant kuriuos nors būdus”. 

58. Be to, Informacija PAV atrankai papildyta papildomais duomenimis apie vandens ir 
mechaninių dalelių šalinimo iš naftos produktų atliekų schemos technologinių procesų 
eigą iš kurios matyti, kad dalyje procesų naudojamas terminis apdorojimas (apie 
naudojamą išgarinimo įrenginį kalbama Informacijoje atrankai dėl poveikio aplinkai 
vertinimo (24 psl.) 1 lentelė ir priedas Nr. 6; pateikta 2021-01-06, pateikimo dokumento 
Nr.:DOK-485). 

59. Neginčytinų duomenų apie tai, kad naudojamas terminio apdorojimo procesas nėra nei 
vienas iš PŪVPAV 1 priedo 9.6. punkte nurodytų terminio apdorojimo būdų nėra ir jie 
nebuvo pateikti nei PAV atrankos procedūroje, nei teisme. 

60. Todėl pagrįsta abejonė ar PAV atlikimas nėra privalomas remiantis tuo, jog Ūkinė veikla 
patenka į PAV 1 priedą nėra išsklaidyta. 

61. Skundžiamame sprendime teismas neįvertino, kad AAA priimdama 2021 metų gulutinę 
atrankos išvada rėmėsi netikslia, naktualia PAV atrankos informacija, bei objektyviai 
nevertino visos turimos informacijos. 

62. PAV atrankos informacijoje (Bylos tomas 8/ 162 puslapis) nurodyta, kad „...Pagal atliktą 
požeminio vandens monitoringą 2010 m gruntinio vandens kokybė buvo santykinai gera. 
Ribinę vertę viršijo tik nitratai…“. Tačiau tokia išvada nepagrįsta. 

63. Lietuvos Geologijos tarnybos 2021-08- 24 rašte Nr. (6)-1.7-5718 (Bylos tomas 11/
puslapis 38) nurodyta: „...Išanalizavus turimus duomenis matome, kad neleistina 
gruntinio vandens tarša – atskirų cheminių parametrų reikšmės viršija ribines vertes 
(RV), nustatytas normatyviniuose dokumentuose (1, 2) – stebima tik šalia naftos 
produktais (NP) užteršto grunto valymo aikštelės ir NP užteršto vandens valymo 
rezervuaro esančiame gręžinyje Nr. 55130. Šio gręžinio vanduo pastoviai užterštas 
amoniu, chloridais ir epizodiškai – benzenu.“. 
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64. Skundžiamame sprendime remiamasi tikėtinomis išvadomis, pavyzdžiui: „labiausiai 
tikėtina, kad tarša į požeminį vandenį patenka lokaliai iš nesandaraus NP užteršto 
vandens valymo rezervuaro arba nuteka nuo NP užteršto grunto valymo aikštelės”. O 
apibendrindamas LGT duomenis teismas nurodo: „minėtame LGT rašte padaryta išvada, 
kad atliekų tvarkymo teritorijoje vykdoma ūkinė veikla neturėtų pakenkti išgaunamo 
vandens kokybei”. 

65. Lietuvos Geologijos tarnybos 2021-08-24 rašte Nr. (6)-1.7-5718 (Bylos tomas 11/puslapis 
38) konstatuota neigiama įtaka aplinkai nurodant, kad gruntiniai vandenys, „..pastoviai 
užterštas amoniu, chloridais ir epizodiškai – benzenu…“, tačiau 2021 metų galutinėje 
atrankos išvadoje šie duomenys nevertinti. 

66. Tuo tarpu LGT pateikė rekomendacijas, kuriose nurodyta: „… Planuojant veiklos plėtrą 
atliekų tvarkymo aikštelėje, UAB „B...“ turi užtikrinti, kad tiek jau veikiantys, tiek nauji 
įrenginiai atitiktų aplinkosauginius reikalavimus ir neleistų teršiančioms medžiagoms 
patekti į požeminį vandenį. Planuojant ūkinę veiklą užtikrinti, kad būtų sandarus NP 
užteršto vandens valymo rezervuaras, tarša nenutekėtų nuo NP užteršto grunto valymo 
aikštelės…”. 

67. Šios tikėtinos išvados bei rekomendacijos būtent ir lemia pagrindą teigti, kad neigiamas 
reikšmingas poveikis aplinkai yra galimas, nes  norint jo išvengti būtina laikytis tam tikrų 
sąlygų. 

68. Todėl 2021 metų galutinėje atrankos išvadoje (9.15 punkte) padaryta išvada kad 
„...vykdoma ir planuojama ūkinė veikla reikšmingo neigiamo poveikio visuomenės 
sveikatai, gyvenamosios aplinkos kokybei neturės…”, neatitinka tikrovės, nes tikėtina 
išvada - „neturėtų pakenkti” - yra pateikta kaip vienareikšmė ir kategoriška išvada - 
neigiamo poveikio neturės - neatlikus išsamaus poveikio aplinkai tyrimo bei vertinimo ir 
nenustačius priemonių bei privalomų sąlygų, kurių laikymasis turėtų užtikrinti, kad 
reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai bus išvengta arba jis bus minimalizuotas. 

69. Remiantis UAB „B...” Ūkio subjektų aplinkos monitoringo ataskaitos už 2021 m. 
duomenimis (Aplinkos apsaugos agentūros pateikta 2022-04-05), Tolos upelio (ribojasi su 
UAB „B...” teritorija) paviršinio vandens fosforas, bendras azotas ir BDS7 viršija tuos 
rodiklius, kurie nustatyti LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-210 Paviršinių vandens 
telkinių būklės nustatymo metodikoje. 

70. Ši aplinkybė nebuvo vertinta priimant 2021 metų galutinę atrankos išvadą, todėl nėra 
pagrindo ir išvadai, kad vykdomos ūkinės veiklos poveikis nereikšmingas. 

71. Taigi šiuo aspektu PAV informacija neatitinka realios esamos situacijos, o tikėtinos 
išvados nesudaro pagrindo konstatuoti, kad nėra būtinybės atlikti poveikio aplinkai 
vertinimą nustatant privalomas sąlygas bei priemones užtikrinančias, kad neigiamo 
reikšmingo poveikio aplinkai būtų išvengta arba jis būtų minimalus. 

72. PAV atrankos informacijoje (Bylos tomas 8/ puslapis 162) nurodyta, kad „...Augalinės 
kilmės atliekos nukreipiamos į augalinės kilmės atliekų kaupimo aikštelę, o gyvulinės 
kilmės atliekos į gyvulinės kilmės atliekų aikštelę... Gyvulinės kilmės atliekų aikštelėje 
šalutiniai gyvūnų produktai (ŠGP) išrūšiuojami, susmulkinami ir laikomi kaupuose. 
Kaupe palaikoma 700 C temperatūra. Šiuose kaupuose vyksta puvimo procesai.... 
Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo veiklos technologija keičiama nebus, planuojama 
palikti esamas technologijas“. 

73. Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitoje (2020 
m.) (Bylos tomas 9/puslapis 126) nurodyta, „...Augalinės kilmės atliekos kompostuojamos 
atviroje aikštelėje su asfaltuota danga (601 t.š.). Aikštelėje atliekos taip pat yra 
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trupinamos (605 t.š.) ir sijojamos (604 t.š.). Gyvulinės kilmės atliekos - šalutiniai gyvūnų 
produktai (toliau - ŠGP) išrūšiuojami, susmulkinami ir kompostuojami pastate su stogu 
(603 t.š.)…“. 

74. Taigi šiuo aspektu PAV informacija taip pat neatitinka realios esamos situacijos, kuri 
nurodyta aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitoje, 
tačiau Skundžiamame sprendime teismas nevertino fakto jog PAV atrankos informacija 
neatitinka esamos situacijos ir tai lemia būtinybę ją tikslinti. 

75. Be to, pagal TIPK ledimą leidžiama tarša į aplinkos orą neatitinka ūkinės veiklos mastų 
bei sukeliamų taršos pasekmių. 

76. Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitoje (Tomas 
9/puslapis 129) nurodyta, kad „...UAB „B...“ per praėjusius kalendorinius metus 
kompostavimo būdu perdirbo 1198,46 t augalinės kilmės atliekų. Kompostavimas yra 
vykdomas aikštelėse, kurios įrengtos lauke ant asfaltuoto paviršiaus (601 t.š.). 
Kompostavimo metu į aplinkos orą patenka amoniakas. Prieš kompostuojant stambios 
atliekos yra smulkinamos su smulkintuvu (605 t.š.) darbų metu į aplinkos orą patenka 
kietosios dalelės (C), taip pat vykdomas sijojimas (604 t.š.) darbų metu į aplinkos orą 
patenka kietosios dalelės (C). Įmonėje taip pat perdirbamos gyvulinės kilmės atliekos - 
šalutiniai gyvūnų produktai (ŠGP). Šie produktai išrūšiuojami, susmulkinami ir 
kompostuojami pastate su stogu tarša į aplinkos orą patenka per atidarytus langus, duris 
bei savaiminį ventiliacijos ortakį (diametras 0,3 m., aukštis 14,0 metrų) dėl šios 
priežasties, jog teršalai į aplinkos orą patenka pro įvairias pastato ertmes, jis visas 
vertinamas kaip neorganizuotas taršos šaltinis (603 t.š.). Per 2019 metus šių atliekų buvo 
kompostuota 631,093 tonų. Kompostavimo metu į aplinkos orą patenka amoniakas. 
Išsiskiriančiam amoniako kiekiui mažinti naudojamos įvairios priemonės – ŠGP 
kompostavimo kaupai dengiami tik iš vienos pusės laidžia plėvele, naudojami probiotikai, 
ŠGP maišomas kartu su augalinės kilmės atliekomis….“. 

77. Tačiau remiantis byloje esančia informacija (Tomas 9/puslapis 129), atliekų biodegravimo 
veikla vykdoma tiek atviroje lauko aikštelėje (601 taršos šaltinis), tiek ir patalpoje (603 
taršos šaltinis). Tuo tarpu TIPK ledimo (Tomas 1/puslapis 29) 7 lentelėje nurodyta, kad 
leidžiama tarša į aplinkos orą yra iš Atliekų perdirbimo angaro 601. 

78. Remiantis 2021 m. Kvapų sklaidos modeliavimu (PAV atrankos informacijos priedas, 3 
psl) „...amoniako momentinė emisija skaičiuojama iš...atliekų perdirbimo angaro 
601...žaliųjų atliekų aikštelės (t.š. 603)...atliekų perdirbimo angaro 007…“. Darytina 
išvada, kad naujų taršos šaltinių atsiradimą lėmė technologinio proceso pasikeitimas. 

79. Be to, akivaizdu, kad  atliekant kvapų sklaidos modeliavimą, amoniako taršos šaltiniai 
įvardijami kitokie nei nurodyta inventorizacijoje. Inventorizacijoje t.š. 603 įvardijamas 
kaip pastatas su stogu, kuriame apdorojamos ŠGP atliekos, tuo tarpu kvapų sklaidos 
modeliavime, t.š. 603 įvardijamas kaip žaliųjų atliekų aikštelė. Atitinkamai, atliekant 
kvapų sklaidą, manipuliuojama taršos šaltinių parametrais. 

80. Tokiu būdu įmonės veikla neatitinka išduoto TIPK leidimo sąlygų, o TIPK leidimas - 
ūkinės veiklos mastų bei sukeliamų taršos pasekmių. 

81. Taigi šiuo aspektu PAV informacija taip pat neatitinka realios esamos situacijos, kuri 
nurodyta aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitoje, 
tačiau Skundžiamame sprendime teismas nevertino fakto jog PAV atrankos informacija 
neatitinka esamos situacijos ir tai lemia būtinybę ją tikslinti arba būtinybę atlikti PAV 
siekiant nustatyti neatitikimų poveikį aplinkai. 

82. PAV atrankos informacijoje (Bylos tomas 8/ 162 puslapis) nurodyta, kad „...Suformavus 
grunto valymo kaupus, 5400 m2 aikštelėje (žr. priede 11 poz.: 10) bus valomas užterštas 

9



gruntas. Mechanizavus technologinio proceso darbus ir intensyviai įterpiant naftos 
produktus oksiduojančius preparatus, prognozuojama jog šiltuoju metų periodu aikštelės 
našumas gali didėti. Kaupai bus formuojami panaudojant universalų KOTATSU ar 
panašaus tipo ratinį traktorių su buldozerio peiliais ir ekskavatoriaus kaušu ir specialių 
grunto smulkintuvu- krautuvu. Kaupų perkasimas ir aeravimas numatoma atlikti 
panaudojant BACKHUS 14.28D modelio vartytuvą. Perkasimas bus vykdomas kas 7-10 
dienas priklausomai nuo meteorologinių sąlygų. Perkasimo metu, kas 45 dienas 
įterpiamas mineralinės trąšos (N, P, K), o po trąšų įterpimo praėjus 7- 10 dienoms eilinio 
perkasimo metu įterpiama biopreparato suspensija ar sausas inokuliatas, priklausomai 
nuo poreikio ir pasirinktos valymo technologijos. Valymo procesas trunka iki 3-4 
mėnesių, priklausomai nuo užteršimo lygio, grunto granuliometrinės sudėties, naftos 
angliavandenilių tipo... Reikiama temperatūra pasiekiama natūraliomis sąlygomis - 
pavasario - vasaros sezono metu…..“. 

83. Tuo tarpu iš Byloje surinktų įrodymų (Bylos tomas 6/puslapis 11) matyti, kad 2017 m. 
kovo mėn. dalis užteršto nafta grunto buvo gauta ir „išvalyta“ per tą patį mėnesį. Lietuvos 
Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 
Širvintų rajono agentūros Pažymoje prie 2017-11-23 d. patikrinimo akto Nr. 
VR-11,39-86-17 nurodyta: „...patikrinus 2017 metų kovo mėn. Atliekų tvarkymo apskaitos 
žurnalo išrašus nustatyta, kad vienu metu laikomų atliekų kiekis nebuvo viršytas TIPK 
leidime nurodyto atliekų laikomo vienu metu kiekio, o atliekos buvo laikomos ir valomos 
vadovaujantis Atliekų naudojimo ir šalinimo techniniame reglamente nurodytomis 
sąlygomis...“, bet kita ko, nurodyta, kad atliekų (13 05 07 – naftos produktų/vandens 
separatorių tepaluotas vanduo; 13 05 08 – žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens 
separatorių atliekų mišiniai; 17 05 03 – gruntas ir akmenys, kuriuose yra pavojingų 
medžiagų; 13 07 03 – kitos kuro rūšys (įskaitant mišinius); 13 05 02 – naftos produktų/
vandens separatorių dumblas) likutis 2017-03-01 d. buvo 840,281 tonos, likutis 
2017-04-01 d. – 1204,361 t., o per 2017 m. kovo mėnesį viso gauta 2865,72 t. atliekų. 
Taigi, remiantis šia pažyma, dalis (2501,64 t.) minimų atliekų buvo gauta ir sutvarkyta per 
2017 m. kovo mėn. (t.y. 23 proc. per metus galimo išvalyti kiekio). Tačiau remiantis 
UAB „Biodedra” Atliekų naudojimo ir šalinimo techninio reglamentu „...Užteršto grunto 
valymas....valymo procesas trunka iki 3-4 mėnesių, priklausomai nuo užterštumo lygio, 
grunto granuliometrinės sudėties, naftos angliavandenilių tipo...perkasimas vykdomas kas 
7-10 dienas priklausomai nuo meteorologinių sąlygų…“. 

84. Pareiškėjas savo skunde pateikė pagrįstas abejones ar esant šaltam metų laikui, įmonė 
techniškai galėjo tinkamai išvalyti tokį atliekų kiekį per kalendorinį mėnesį taikant PAV 
atrankos informacijoje nurodytą nafta užteršto grunto valymo metodą. PAV atrankos 
informacijoje (Bylos tomas 8/ 162 puslapis) nurodyta, kad „...Naftos produktais užteršto 
grunto priėmimo ir biologinio valymo aikštelėje gali būti priimama ir išvaloma 12960 t/m 
naftos produktais užteršto grunto (5400 m2 (plotas)* 0,45 m (kaupo aukštis)* 1,6 t/m3 
(grunto tankis)* 2 kartai (šiltuoju sezono metu gali būti pakraunama 2 kartus)= 7776 t). 
Preliminariai įmonėje numatoma išvalyti apie 7700 t/m naftos produktais užteršto 
grunto....“. Šiuo aspektu PAV informacija neatitinka realios esamos situacijos. 

85. PAV atrankos informacijoje (Bylos tomas 8/ 162 puslapis) nurodyta, kad „2.2.11. 
nustatytos sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) ribos, atstumai nuo taršos šaltinio iki 
gyvenamosios aplinkos ir rekreacinės aplinkos UAB „Cowi Lietuva“ parengė 
dokumentaciją (Atliekų perdirbimo baro Medžiukų k., Jauniūnų sen., Širvintų raj. 
Sanitarinės apsaugos zonos nustatymo specialus planas – Bylos tomas 2/ puslapis 74; 
Atliekų tvarkymo pajėgumų didinimas ir atliekų tvarkymo veilos plėtra Medžiukų k., 
Jauniūnų sen. Širvintų r. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita – Bylos tomas 
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2/ puslapis 199) dėl sanitarinių apsaugos zonų (SAZ) ribų nustatymo, šiuo metu vyksta 
sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo dokumentų derinimo ir tvirtinimo 
procedūros…”. 

86. Tuo tarpu PAV atrankos informacijoje nurodyti duomenys neatitinka tų duomenų, kuriais 
remiantis buvo sumažintas SAZ (Atliekų perdirbimo baro Medžiukų k., Jauniūnų sen., 
Širvintų raj. Sanitarinės apsaugos zonos nustatymo specialus planas – Bylos tomas 2/ 
puslapis 74; Atliekų tvarkymo pajėgumų didinimas ir atliekų tvarkymo veiklos plėtra 
Medžiukų k., Jauniūnų sen. Širvintų r. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita 
– Bylos tomas 2/ puslapis 199): 

86.1. Dėl išmetamo amoniako kiekio. PAV atrankos informacijoje nurodyta (Bylos tomas 
8/162 puslapis, 6 lentelė), kad vykdant atliekų perdirbimo (kompostavimo) veiklą, į 
aplinkos orą bus pašalinta 19,053 t./m amoniako. Tuo tarpu SAZ mažinimo 
dokumentacijoje (Bylos tomas 2/ puslapis 241), nurodyta „...Taikant šias taršos 
mažinimo priemones į aplinkos orą išsiskirs ženkliai mažesnis amoniako kiekis – vos 
0,189 t/metus, kas sudarys iki 0,006 g/s. Skaičiuojant perspektyvinę situaciją 
įvertintas vienas organizuotas taršos šaltinis – 14,5 aukščio ir 0,3 m diametro 
kaminas, pro kurį į aplinkos orą ir pateks minėtas teršalų kiekis...”. Taigi PAV 
atrankos informacijoje nurodytas daugiau negu šimtą kartų didesnis į aplinkos 
orą šalinamas amoniako kiekis, nei leidžiama ūkines veiklos vykdymo 
teritorijoje pagal nustatytą SAZ. 

86.2. Dėl perdirbamų atliekų. Perdirbamų atliekų nomenklatūra pagal PAV atrankos 
informaciją apima ir Šalutinių gamybos produktų (toliau -ŠGP) perdirbimą (Bylos 
tomas 8/ 162 puslapis) „...Gyvulinės kilmės atliekų aikštelėje šalutiniai gyvūnų 
produktai (ŠGP) išrūšiuojami, susmulkinami ir laikomi kaupuose…". Tuo tarpu 
PVSVA (Bylos tomas 2/puslapis 89) nurodyta, kad „...Įmonėje draudžiama priimti 
mėsos atliekas. Atvežtos atliekos kruopščiai apžiūrimos. Būtina patikrinti, ar jose 
nėra gyvulių kūno dalių…”. Šiuo aspektu SAZ sumažinimas buvo patvirtintas 
atsižvelgiant į modeliuojamą siauresnį perdirbamų atliekų rūšių sąrašą, negu 
nurodyta PAV atrankos informacijoje ir negu realiai perdirba Bendrovė. Svarbu tai, 
kad ŠGP perdirbimui taikoma kitokia atliekų perdirbimo technologija (būtinas 
pirminis terminis apdorojimas), bei taikomi aukštesni veterinariniai kontrolės 
reikalavimai. 

86.3. Dėl kvapų taršos šaltinių. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita (toliau-
PVSVA) numato du kvapų taršos šaltinius susijusius su biodegruojamų atliekų 
perdirbimo veikla (Bylos tomas 2/puslapis 243): (a) organizuotas taršos šaltinis – 
14,5 m aukščio ir 0,3 diametro kaminas, per kurį šalinamas oras iš atliekų 
kompostavimo patalpos. Kompostavimo patalpoje kvapai skiriasi dviejų 
technologinių procesų metu – atliekų kompostavimo kaupuose metu bei kaupų 
vartymo metu ir (b) neorganizuotas taršos šaltinis – produktų su pasibaigusiu 
galiojimo laikotarpiu rūšiavimo aikštelė, kurioje organinė dalis atskiriama nuo taros. 
Maksimalus produktų rūšiavimo aikštelėje kiekis – 4,5 tonos, išrūšiavimo trukmė – 2 
val. Išrūšiuotos organinės atliekos krautuvo pagalba nukreipiamos į uždarą kaupimo 
aikštelę. Tuo tarpu realiai vykdoma atliekų biodegravimo veikla (Remiantis Kvapų 
sklaidos modeliavimu – Bylos tomas 8/162 puslapis), “...Skaičiavimuose įvertinti 
PVSV ataskaitoje nurodyti kvapų šaltiniai (rūšiavimo aikštelė – taršos šaltinis 601, 
kaminas – taršos šaltinis 001), papildomai kvapų sklaidos modeliavime įvertinti 
techninio komposto aikštelės, komposto prieš sijojimą aikštelės...”. Šiuo aspektu 
SAZ zona patvirtinta modeliuojant kitokius kvapų taršos šaltinius ir jų parametrus, 
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nei realiai egzistuoja vykdant atliekų biodegravimo veiklą. Realiai naudojama kitokia 
atliekų biodegravimo technologija. 

87. Tuo tarpu PAV atrankos informacijoje nurodyti duomenys neatitinka ir tų duomenų, 
kuriais remiantis buvo parengta Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita (toliau 
- PVSVA)(Bylos tomas 2). 

88. PAV atrankos informacijos (Bylos tomas 8/ 162 puslapis) 6 lentelėje nurodyta, kad iš 
taršos šaltinių 601 (atliekų perdirbimo angaras) ir 603 (atliekų kompostavimo aikštelė) į 
orą patenka amoniakas, iš taršos šaltinio 602 į aplinkos orą patenka LOJ, iš taršos šaltinio 
604 (atliekų sijojimas), taršos šaltinio 605 (atliekų smulkinimas) – kietosios dalelės, o 
kompostuojant maksimalius bioskaidžių atliekų kiekius, amoniakas į aplinkos orą pateks 
iš taršos šaltinių 601 (atliekų perdirbimo angaras); 607 (atliekų perdirbimo angaras) 
(nurodyta 007, bet informacijos rengėjas informavo, kad tai techninė klaida) ir 603 
(atliekų kompostavimo aikštelė). 

89. Tačiau PVSVA (Bylos tomas 2/puslapis 239 nurodyta: „...Bioskaidžių atliekų 
kompostavimo emisijos... iš vienos tonos kompostuojamų maisto atliekų per visą 
kompostavimo ciklą išsiskiria 2,59 kg lakiųjų organinių junginių…”. Taigi. pagal PVSVA 
lakieji organiniai junginiai (toliau -LOJ) išsiskiria ne vien iš taršos šaltinio 602, kuris 
vienintelis nurodytas PAV atrankos inaformacijoje, bet ir iš taršos šaltinių 601; 603; 604; 
605; 607. 

90. Šiuo aspektu, PAV atrankos informacija neatitinka PVSVA informacijos, nes pagal PAV 
atrankos informacijoje vertinimui pateikta tik dalis LOJ teršalų, susidarančiu 
vykdant atliekų perdirbimą. 

91. Lakiųjų organinių junginių, išmetamų į aplinkos orą sandėliuojant naftos produktais 
užterštą gruntą kiekio skaičiavimai yra atliekami pagal LR aplinkos ministro 2007-04-24 
įsakymu Nr. D1- 234 patvirtintą lakiųjų organinių junginių, išmetamų į atmosferą saugant 
ir paskirstant naftą ir naftos produktus, kiekio įvertinimo metodiką LAND 31/2007/M-11. 
Remiantis šia metodika, LOJ junginiai išssikiria ne vien iš taršos šaltinio 602 (naftos 
protuktais užteršto vandens rezervuarai), bet ir iš nafta užteršto grunto valymo aikštelių. 
Nafta užteršto grunto aikštelę UAB B... eksploatuoja (Remiantis oro teršalų ir kvapų 
sklaidos modeliavimu, Bylos tomas 8/162 puslapis), tačiau nafta užteršto grunto 
valymo aikštelė PAV atrankos informacijoje nevertinama kaip taršos šaltinis ir 
atliekant PAV atranką, šios aikštelės, taršos parametrai nevertinti. 

92. PAV atrankos informacijoje (Bylos tomas 8/ 162 puslapis) nurodyta, kad „...Dėl 
planuojamos ūkinės veiklos (užteršto grunto tvarkymas) aplinkos oro tarša nepadidės…", 
kas neatitinka realybės, nes remiantis LR aplinkos ministro 2007-04-24 įsakymu Nr. D1- 
234 patvirtintą lakiųjų organinių junginių, išmetamų į atmosferą saugant ir paskirstant 
naftą ir naftos produktus, kiekio įvertinimo metodika, nafta užteršto grunto valymo 
aikštelės į aplinkos orą pašalina LOJ teršalus. Kadangi Bendrovė didina nafta užteršto 
grunto perdirbimo mastus, tai ir poveikis aplinkos orui neišvengiamai bus didesnis. 

93. Visi šie SAZ bei PVSVA sąlygų neatitikimo aspektai yra svarbūs tiek konstatuojant PAV 
atrankos informacijos tikslumą, tiek jos neatitikimą iki šiol nustatytoms aplinkosauginėms 
sąlygoms pagal SAZ ir PVSVA dokumentus, o šie neatitikimai (siekiant tęsti procedūrą 
pagal 2012 metų Informaciją atrankai) lemia būtinybę atlikti poveikio aplinkai 
vertinimą, kurio metu būtų išsiaiškinta kokį poveikį aplinkai turi minėtų sąlygų 
prieštaravimai ir neatitikimai. 

94. PAV atrankos informacijoje (Bylos tomas 8/ 162 puslapis) daroma išvada, kad 
„..Planuojama ūkinė veikla nesukels visuomenės nepasitenkinimo, nes vykdant 
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planuojamos ūkinės veiklos metu bus tik išplėsti tvarkomų atliekų kiekiai, kur iki šiol buvo 
vykdoma ūkinė veikla…”. 

95. Tokia išvada neatspindi realybės, kadangi Byloje yra informacijos, kuri įrodo, 
egzistuojanti visuomenės nepasitenkinimą dėl iš UAB „B...” teritorijos sklindančių kvapų 
nuo 2011 m. (Bylos tomas 8/puslapis 39; Bylos tomas 8/ puslapis 113 ir kt.). 

96. Ši aplinkybė lemia savarankišką pagrindą dėl būtinybės atlikti poveikio aplinkai 
vertinimą, kadangi nuolatinis visuomenės nepasitenkinimas, nepasitikėjimas vykdoma 
ūkine veikla bei nežinomybė dėl aplinkos kokybės pokyčių poveikio sveikatai, turi 
tiesioginį neigiamą poveikį visuomenės psichinei sveikatai. 

97. PAV atrankos informacijoje (Bylos tomas 8/ 162 puslapis) nurodyta, kad „...Dėl 
planuojamos naujos ūkinės veiklos nebus įrengta naujų stacionarių atmosferos taršos 
šaltinių, triukšmas neviršys leistinų normų ir nebus kitaip pablogintos aplinkos 
sąlygos…”. Tačiau toks teiginys prieštarauja toje pačioje PAV atrankos informacijoje 
nurodytai informacijai, kad kompostuojant maksimalius atliekų kiekius, amoniakas į 
aplinkos orą pateks iš naujo taršos šaltinio 607 (atliekų perdirbimo angaras, perdirbant 
maksimalius atliekų kiekius). 

98. PAV atrankos informacijoje nurodyta, kad „...Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius 
nesvarsto kitų techninių, technologinių, vietos ir poveikį aplinkai mažinančių priemonių, 
nes numatoma vieta ir darbo priemonės pilnai atitiks atliekų tvarkymo aikštelei keliamus 
reikalavimus…”. Tačiau 2021 metų galutinėje atrankos išvadoje yra duomenų apie 
tikėtiną neigiamą poveikį gruntiniam vandeniui nurodant, kad „...vanduo pastoviai 
užterštas amoniu, chloridais ir epizodiškai – benzenu….” (apie tai pasisakyta 
aukščiau). 

99. Remiantis LVAT formuojama praktika: „atrankos išvadą, kad planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimas yra neprivalomas, galima priimti tik tokiu atveju, kai 
neabejotinai konstatuojama, kad ši veikla neturės ir negali turėti jokio reikšmingo 
poveikio aplinkai, PAV įstatymo prasme” (LVAT 2015-01-22 nutartis adm. byloje Nr. 
A502-2102/2014). Pagal PAV įstatymo 3 str. 1 dalį poveikio aplinkai vertinimo objektas 
yra planuojama ūkinė veikla, kuri dėl savo pobūdžio, masto ar numatomos vietos ypatumų 
gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai. 

100.Byloje surinkti duomenys nesudaro pagrindo neabejotinai konstatuoti, kad nagrinėjama 
veikla neturės ir negali turėti jokio reikšmingo poveikio aplinkai, kadangi net tiesioginė 
VGT išvada dėl gruntinio vandens galimo užterštumo tėra tiktai tikėtina, todėl tai lemia 
poveikio aplinkai vertinimo būtinumą. 

101.2021 metų galutinėje atrankos išvadoje konstatuota, jog PŪV įgyvendinimas nesukels 
reikšmingo neigiamo poveikio dirvožemiui, žemės paviršiui, aplinkos orui, vandeniui, 
kraštovaizdžiui, nekilnojamosioms kultūros vertybėms ir šių elementų tarpusavio sąveikai 
(2021 metų galutinės atrankos išvados 9.20 p.). Ši išvada padaryta remiantis klaidinga ir 
neišsamia PAV atrankos informacija. 

102.Nacionalinis visuomenės sveikatos centras 2020-04- rašte Nr. (10-11 4.80 E)2- (Priedas1) 
nurodė, kad „...naujas PVSV turėtų būti atliekamas tuo atveju jeigu keičiasi ūkinė veikla, 
kuriai teisės aktai reglamentuoja SAZ nustatymą, keičiasi ūkinės veiklos technologija, 
apimtys ar kitos veiklos sąlygos…”. 

103.Nagrinėjamu atveju aktualu tai, kad PVSVA (Bylos tomas 2/ puslapis 243) aprašyta tokia 
biodegravimo technologija: „...Kompostavimo patalpoje suformuojami 3–4 
kompostuojamų atliekų kaupai (kiekvieno kaupo plotas - 60 m2 ), kurie prieš uždengiant 
specialia plėvele „Gore“ apipurškiami probiotine plataus spektro mikroorganizmų 
kompozicija - SCD Odor Away, skirta higienizavimui, kvapų prevencijai ir šalinimui…”. 
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104.Tuo tarpu PAV atrankos informacijoje (Bylos tomas 8/ puslapis 162) nurodyta, kad 
„...Augalinės kilmės atliekos nukreipiamos į augalinės kilmės atliekų kaupimo aikštelę, o 
gyvulinės kilmės atliekos į gyvulinės kilmės atliekų aikštelę”. 

105.Taigi iliustruojamu aspektu biodegruojančių atliekų perdirbimo technologijos nurodytos 
PVSVA ir PAV atrankos informacijoje skiriasi ir tai lemia, kad pagal Nacionalinės 
visuomenės sveikatos centro pateiktą išvadą turėjo būti atliktas naujas poveikio 
visuomenės sveikatai vertinimas, o jam nesant - nėra pagrindo išvadai, kad planuojama 
veikla nedarys reikšmingo neigiamo poveikio visuomenės sveikatai. 

106.Remiantis Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2013-04-02 Sprendimu, dėl planuojamos 
ūkinės veiklos galimybių (Priedas 4), patvirtinant sumažintą SAZ nebuvo vertinama 
Naftos produktais užterštų atliekų perdirbimo veikla. 

107.Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus duomenis, kad PAV atrankos informacijoje nurodyta 
atliekų perdirbimo technologija (didesnis taršos šaltinių skaičius, atviras atliekų 
biodegravimas), perdirbamų atliekų apimtys (papildomas ŠPG perdirbimas, naftos 
produktais užterštų atliekų perdirbimas) ir kitos veiklos sąlygos (planuojamas pašalinti 
žymiai didesnis amoniako kiekis) esmingai skiriasi nuo planuotų veiklos sąlygų, kurios 
nurodytos parengtoje PVSVA ir naudotos patvirtinant sumažintą SAZ, yra pagrindas 
teigti, jog negalima daryti vienareikšmės išvados, kad planuojam ūkinė veikla tikrai 
nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai. 

108.Skundžiamame sprendime (41-42 psl.) teismas nurodė, jog iš UAB „B...“ esančių teršalų 
išsiskyrimo šaltinių dėl atliekų kompostavimo veiklos išsiskiriantis/išmetamas amoniako 
kiekis 0,439 tonos per metus yra žymiai mažesnis negu TIPK leidime nustatyta leidžiama 
amoniako tarša į aplinkos orą – išmetamas į aplinką amoniako kiekis 18,503 tonų per 
metus (šaltinis Nr.601). Ši teismo nuoroda, kad UAB „B...” per 2020 metus į aplinkos orą 
pašalino 0,439 t. amoniako yra netinkamas įrodymų vertinimas. Tokią išvadą Teismas 
padarė remdamasis AAA vertinimu, kuri rėmėsi Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų 
išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos (Bylos tomas IX, 151-152 psl.) duomenimis. 
Tačiau toks įrodymų vertinimas yra neobjektyvus. Teismas neatsižvelgė, kad pagal 
pateiktą Atlinkos oro taršos 2020 metų apskaitos ataskaitos duomenis (Bylos tomas 10, 
136 psl.) per 2020 metus į aplinkos orą išmesta ne 0,439 t., o 8,211 t. amoniako. O 2019 
metais į aplinkos orą pašalinta 4,3417 t. amoniako. Ir nors teismas rėmėsi TIPK leidime 
nurodyta amoniako išmetimo norma nurodydamas, kad ji gerokai didesnė, tačiau su tuo 
sutikti nėra pagrindo, kadango TIPK leidimas taip pat yra ginčo dalykas šioje byloje, o 
vienas esminių motyvų jį ginčijant ir yra tai, kad jame nurodytas leidžiamas amoniako 
išmetimo kiekis neatitinka PVSVA ir SAZ dokumentų reikalavimų. 

109.Taip pat nėra pagrindo sutikti su tuo, kad pagal 2014-11-17 išduotą TIPK leidimą 
nepasikeitė perdirbamų organinių biodegruojančių atliekų kiekis (101 151 t/m), todėl su 
veikla susijusi kvapo koncentracija (lyginant su ankščiau išduotu TIPK leidimu VR-4.7-
V-02-Šv-01) negalėjo pasikeisti ir nepasikeitė. TIPK leidimo (T-V-.3-3/2014, kuris yra 
TIPK leidimo VR-4.7-V-02-Šv-01 nauja versija) 16 priede (Bylos tomas 5, puslapis 39) 
pateikta kvapų sklaidos prognozė „...maksimali 98,08-ojo procentilio, 1 valandos kvapo 
pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės be fono: 1,62 OUE/
m3...ji pasiekama 5-10 m. atstumu aplink atliekų kompostavimo angarą…". Tuo tarpu 
pagal 2021 m. atlikto kvapų sklaidos modeliavimo (PAV atrankos informacijos priedas, 35 
psl) rezultatus: „...maksimali 1 valandos kvapo koncentracija taikant 98,08 procentilį 
aplinkinėse teritorijose, sudaro be fono 35,143 OUE/m3 .....maksimali kvapo 
koncentracija pasiekiama virš rūšiavimo aikštelės“. Akivaizdu, kad pasikeitė, tiek 
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maksimalaus kvapo taršos šaltinis, tiek maksimalaus kvapo dydis, kuris padidėjo net 22 
kartus. 

110.2021 metų galutinėje atrankos išvadoje nurodyta, kad „...Skaičiavimo rezultatai parodė, 
kad maksimali 1 valandos kvapo koncentracija pirmu ir antru variantu, taikant 98,08 
procentilį, sudaro 35,143 OUE/m3 (4,4 RV) ir ji pasiekiama bendrovės teritorijoje virš 
rūšiavimo aikštelės (X- 568684; Y-6085300). Dėl kvapų dispersijos ties įmonės teritorijos 
riba kvapo koncentracija yra apie 7,5 OUE/m3 ir ribinių verčių nesiekia (RV – 8 OUE/
m3)…”. 

111.Suinteresuota visuomenė pateikdama savo pastabas dėl priimtos atrankos išvados išsakė 
abejones nurodydama, jog atstumas nuo rūšiavimo aikštelės iki teritorijos ribos 87 metrai 
(Priedas 2), todėl kyla pagrįsta abejonė dėl kvapo sklaidos modeliavimo realumo, kai 
kvapas, nuo 35,143 OUE/m3 per 87 metrų atstumą sumažėja 4,69 karto, t.y. iki 7,5 OUE/
m3. 

112.Atsakant į šias abejone 2021 metų galutinėje atrankos išvadoje nurodyta, kad „...NVSC 
Vilniaus departamentas įvertino pateiktą informaciją dėl UAB „B...“ atliekų tvarkymo 
veiklos pajėgumų keitimo Medžiukų k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav. kvapų įvesties 
duomenų ir 2021-10-08 rašte Nr. (10-11 14.1.2 Mr)2-121838 pateikė nuomonę, kad 
pateikti įvesties duomenys yra teisingi ir atitinka atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo 
metu pateiktus kvapų modeliavimo rezultatus…". Tačiau tuo pačiu remiantis NVSC 
Vilniaus departamento 2019-06-11 raštu Nr. 10-11 14.1.2 E)2-29163 (Priedas 3) 
„...Vilniaus departamentas kvapų sklaidos modeliavimo neatlieka ir rezultatų patikrinti 
neturi galimybės…”. 

113.Taigi išvada, kad kvapo modeliavimo rezultatai yra teisingi buvo padaryta šios aplinkybės 
neištyrus, nes, kaip matyti iš pačios NVSC rašto Vilniaus departamentas kvapų sklaidos 
modeliavimo neatlieka ir rezultatų patikrinti neturi galimybės. 

114.Be to, vertinant teršalų sklaidos modeliavimo objektyvumą atkreiptinas dėmesys, kad tiek 
teršalų sklaidos modeliavimo, tiek kvapų sklaidos modeliavimo skaičiavimuose buvo 
naudoti 2014-2018 metų meteorologiniai duomenys iš Ukmergės meteorologinės stoties, 
nors remiantis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos 2021-06-25 pažyma Nr (8.42-10)-
B8-1699 (Bylos tomas XI, 12 puslapis) artimiausia ūkinės veiklos vykdymo vietai yra 
Vilniaus meteorologijos stotis. 

115.Todėl išvada dėl kvapų modeliavimo pagrįstumo 2021 metų galutinėje atrankos išvadoje 
yra padaryta akivaizdžiai neįsitikinus ir neištyrus jos teisingumo, nors būtent kvapų 
neigiamas poveikis ir kelia didžiausią nerimą gyventojams ir Pareiškėjui. 

116.Be to, nagrinėjamu aspektu aktualu tai, jog nors pagal nustatytą kvapų dispersijos ties 
įmonės teritorijos riba kvapo koncentracija nesiekia ribinės leidžiamos vertės, tačiau yra 
labai artima ribinei (yra 7,5 OUE/m3, kai ribinė vertė - 8 OUE/m3). Tuo tarpu būtina 
įvertinti tai, kad nors negali būti pažeidžiama ribinė kvapų koncentracija ir ji pagal 
nustatytą koncentraciją nėra pažeidžiama, tačiau neigiamų kvapų poveikis lemia bendrą 
gyvenimo kokybės pablogėjimą, nors gali nedaryti tiesioginio poveikio žmogaus 
sveikatai. PAV atrankos stadija yra pasirinkimo stadija, kurioje turėtų būti nuspręsta ar 
planuojama ūkinė veikla gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai ir ar dėl to būtina atlikti 
išsamesnį tyrimą - t.y. poveikio aplinkai vertinimą. Todėl visos abejonės PAV atrankoje 
pagal surinkus duomenis yra prielaidos nuspręsti jog reikia atlikti PAV. Šiuo atveju tiek 
faktiniai kvapų modeliavimo duomenys (kurie yra artimi tokiai ribai kuri apskritai 
neleidžiama gyvenamojoje aplinkoje), tiek visuomenės nusiskundimai periodiškai 
juntama smarve, lemia, jog nagrinėjamu atveju, buvo būtina atlikti PAV, o tai reiškia, kad 
priešinga 2021 metų galutinėje atrankos išvadoje padaryta išvada, yra nepagrįsta. 
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117.Priimant 2021 metų galutinę atrankos išvadą, buvo remtasi (2021 metų galutinės atrankos 
išvados 9.11 punktas) Medžiukų kaimo bendruomenės asociacijos Medžiukų kraštas 
2020-12-17 raštu ir gretimų žemės sklypų savininkų paaiškinimais dėl nemalonių kvapų iš 
UAB „B...” teritorijos nebuvimo: „...įmonės gretimybėje gyvenančių asmenų raštus 
(Medžiukų kaimo bendruomenės asociacijos ,,Medžiukų kraštas“, gretimo 10 ha žemės 
sklypo savininkės-ūkininkės, 11,4354 ha žemės sklypo, esančio apie 100 m atstumu nuo 
UAB ,,B...“ veiklavietės, savininkės), kuriuose pateikta informacija apie gyventojų požiūrį 
į įmonės vykdomą atliekų tvarkymo veiklą….”. 

118.Tačiau toks vertinimas yra šališkas ir negali būti laikomas objektyviu. 
119.Priimant 2021 metų galutinę atrankos išvada, nebuvo remtasi kitais alternatyvias 

aplinkybes tvirtinančiais įrodymais, kurie patvirtino nemalonių kvapų buvimą ((Bylos 
tomas 8, puslapis 113), gyventojų skundais, greta UAB „B...” veiklą vykdančios įmonės 
skundu (Bylos tomas 8, puslapis 113), gretimybėse veikiančios UAB „Entafarma” 
2020-12-28 patvirtinimu (Bylos tomas 8/puslapis 39), straipsniais viešoje erdvėje (Bylos 
tomas 8, puslapis 39), Širvintų r. savivaldybės administracijos nurodytomis aplinkybėmis 
(Bylos tomas 7, puslapis 57), Širvintų rajono policijos komisariato 2020-11-12 pažyma 
Nr. 10-S-43647(1.46E-10) (Bylos tomas 8/puslapis 39). 

120.Be to, nors asociacijos Medžiukų kraštas pirmininkas Renatas Kasparas teigia (Bylos 
tomas 7, puslapis 40) „...Aš, asociacijos Medžiukų kraštas bendruomenės pirmininkas 
Renatas kasparas, negaunu nusiskundimų iš Medžiukų kaimo gyventojų-bendruomenės 
narių dėl UAB B... vykdomos veiklos...“. Tuo tarpu jo sutuoktinė, Božena Kasparienė, 
eidama Medžiukų k. seniūnaitės pareigas, 2013-10-31 Širvintų r. sav. tarybos posėdyje 
(Bylos tomas 8, puslapis 40) sakė: „...ne viskas yra taip gražu kaip pasakojama, ne viskas 
atitinka normas, trūksta informacijos. Kvapas neturi jaustis, tačiau jis yra, mums 
smirda...“. 

121.Taip pat nebuvo įvertinti suinteresuotos visuomenės atstovų Širvintų r. Sav. 
Administracijai ir pačiai AAA pateikti erzinančių kvapų egzistavimo įrodymai - Širvintų 
rajono policijos komisariato 2020-11-12 pažyma Nr. 10-S-43647(1.46E-10) (Bylos tomas 
8/puslapis 39); gretimybėse veikiančios UAB Entafarma 2020-12-28 d. patvirtinimas 
(Bylos tomas 8/puslapis 39), žiniasklaidos straipsniai (Bylos tomas 8/ puslapis 39). 

122.Taigi toks vertinimas yra šališkas ir negali būti laikomas objektyviu, kaip ir visa galutinė 
išvada. 

123.Pažymėtina, ir tai, kad 2021 metų galutinėje atrankos išvadoje nurodytos aplinkybės 
yra tik esamos situacijos konstatavimas, o ne veiklos galimo poveikio aplinkai 
analizė. 2021 metų galutinė atrankos išvada priimta nesiremiant Planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (PAV įstatymo) 7 straipsnio 4, 5 ir 6 dalyje 
įtvirtintomis teisės normomis ir PAV Direktyvos III priede įtvirtintais kriterijais. 
Akivaizdu, kad tokio masto Ūkinė veikla, kokia yra vykdoma šiuo metu, sukelia tam 
tikrus aplinkos pokyčius, tačiau tokie pokyčiai 2021 metų galutinėje atrankos išvadoje 
nėra aptarti ir įvertinti. Dar daugiau, 2021 metų galutinė atrankos išvada priimta dėl 
šiuo metu vykdomos ūkinės veiklos, o ne dėl planuojamos ūkinės veiklos, todėl tai 
neatitinka PŪVPAV įstatymo reikalavimų bei paskirties ir tai taip pat sudaro vieną iš 
savarankiškų 2021 metų galutinės atrankos išvados panaikinimo pagrindų. 

124.Svarbu pažymėti ir tai, jog nors pagal Informaciją atrankai nurodyta, kad eksploatuoti 
netinkamų transporto priemonių ardymo veikla nebus vykdoma (pagal tai pateikti ir 
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poveikio aplinkai vertinimo duomenys), tačiau pagal 2021 metų galutinę atrankos 
išvadą ši veikla nėra nutraukiama, o Bendrovė turi teisę tokią veiklą tęsti. 

125.Priimant 2021 metų galutinę atrankos išvadą nemotyvuotai atmestos PAV subjekto 
Širvintų rajono savivaldybės administracijos pozicija, dėl PAV atrankos būtinumo. 

126.LVAT taip pat yra nurodęs, jog atsakingai institucijai yra nustatyta pareiga priimti 
motyvuotą galutinę atrankos išvadą, kuri priimama įvertinant PAV įstatymo 7 straipsnio 6 
dalies 1 ir 2 punktuose nustatytus kriterijus, o atsakinga institucija, gavusi PAV subjektų 
pasiūlymus, turi juos įvertinti ir nuspręsti, ar juose nurodyti argumentai yra pagrįsti ir 
sudaro pagrindą teigti, kad konkrečiu atveju turi būti atliekamas PAV, atkreiptas dėmesys, 
jog institucijai neužtenka galutinėje atrankos išvadoje konstatuoti, kad tam tikri 
pasiūlymai yra gauti, tačiau būtina juos įvertinti ir nurodyti, kokie konkrečiai juose 
nurodyti aspektai leidžia teigti, kad turi būti ar neturi būti atliekamas PAV (žr. 2019 m. 
sausio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-3138-822/2019). Turėjo būti atsižvelgta 
į tai, jog suinteresuota visuomenė bei vietos savivaldos institucijos iš esmės nesutiko su 
planuojama veikla dėl galimo ženklaus neigiamo ūkinės veiklos poveikio aplinkai bei 
gyventojams. Ir nors ši aplinkybė nelemia ūkinės veiklos negalimumo, tačiau sukuria 
pagrįstus kriterijus reikalauti poveikio aplinkai įvertinimo. 

127.Tuo tarpu PAV subjekto NVSC išvadoje, kuria remiantis priimta 2021 metų galutinė 
atrankos išvada, nėra jokio savarankiško institucijos vertinimo, tik tam tikrų faktų 
konstatavimas. 

128.Be to, PAV atranka turi būti atliekama įvertinant jos sąveiką su vykdoma Ūkine veikla ir 
kitais greta vykdomais projektais (PAV Direktyvos III priedo 1 p.), ypatingą dėmesį 
skiriant poveikio mastui, dydžiui ir kompleksiškumui (PAV Direktyvos III priedo 3 p.). 
Vykdant kelias ūkines veiklas toje pačioje vietovėje PAV procedūros turi būti atliekamos 
vertinant visų ūkinių veiklų galimą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai (t.y. suminį 
poveikį aplinkai), o ne kiekvienos tokios ūkinės veiklos poveikį aplinkai atskirai. 
Nepaisant to, 2021 metų galutinė atrankos išvada priimta neįvertinus šių kriterijų joje 
apsiribojant nurodymu, kad „..yra manytina, kad Gudulinės kaime ir jo artimoje 
aplinkoje, gretimybėse yra taršos šaltinių, galinčių išskirti į aplinkos orą amoniaką dėl 
vykdomos ūkinės veiklos…“. 

129.Skundžiamame sprendime (37 psl. 12 eil.) teismas konstatuoja, kaip nustatytą faktinę 
aplinkybę, kad kitų gamybinių objektų gretimose teritorijose nėra. Tačiau tame pačiame 
Skundžiamame sprendime (42 psl. 28, 32 eilutė), nagrinėdamas amoniako taršos atvejus, 
kai nustatytas taršos ribinių verčių viršijimas, teismas remiasi AAA paaiškinimais, kad 
tokiems rezultatams „įtakos turėjo kitas, nenustatytas taršos šaltinis”. 

130.Toks motyvų parinkimas laikytinas selektyviu ir neobjektyviu, kadangi yra nelogiškas - 
nėra pagrindo grįsti įtaką duomenims iš nenustatyto šaltinio, kadangi lygiai taip pat 
tikėtina, jog toks šaltinis iš viso neegzistuoja. 

131.Taip pat 2021 metų galutinėje atrankos išvadoje neįvertintas suminis poveikis aplinkai 
vietovės, kuriai Ūkinė veikla gali daryti poveikį, jautrumo aplinkosaugos požiūriu aspektu 
(PAV Direktyvos III priedo 2 p.). Sprendžiant dėl PŪV galimo neigiamo poveikio aplinkai 
taip pat turi būti vertinama ir esama aplinkos būklė, kurią be kita ko lemia anksčiau ilgą 
laiką vykdyta didelio masto Ūkinė veikla. Svarbu pastebėti, kad tame pačiame Žemės 
sklype ilgą laiką (t.y. nuo 2003 metų) yra vykdoma Ūkinė veikla, kuriai iki šiol nėra 
atliktos nei PAV,  nei SPAV procedūros. Tokiu būdu akivaizdu, kad tam tikras poveikis 
aplinkai visą šį laiką buvo daromas, tačiau šis poveikis nėra ištirtas, o esamas teritorijos 
užterštumo lygis ir jautrumas aplinkosaugos požiūriu nenustatytas. Tokiu atveju, siekiant 
plėtoti Ūkinę veiklą, kuriai privalomos PAV ir SPAV procedūros nėra atliktos, turi būti 
ištirtos ir įvertintos ilgą laiką vykdytos Ūkinės veiklos pasekmės aplinkai. Tik įvertinus 
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šias pasekmes būtų galima spręsti dėl Ūkinės veiklos išplėtimo galimo poveikio aplinkai. 
Kitaip tariant, negalimas PŪV vertinimas neatsižvelgiant į jau iki šiol sukeltus taršos 
padarinius. 

132.Priimant 2021 metų galutinę atrankos išvadą suminis poveikis aplinkai, esama aplinkos 
būklė ir Ūkinės veiklos poveikis aplinkai bei jos liekamieji reiškiniai vertinami nebuvo. 
Todėl nagrinėjamu atveju pati PAV atranka laikytina netinkamai realizuota procedūra. 

133.Pagal LR Aplinkos ministro 2007-01-25 įsakymu Nr. D1-57 patvirtintų Biologiškai 
skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosauginių reikalavimų (toliau – Kompostavimo 
aplinkosauginių reikalavimų) 7 punktą planuojant įrengti ar rekonstruoti kompostavimo 
aikšteles, turi būti atliktos poveikio aplinkai vertinimo procedūros vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu. Šios PAV 
procedūros iki šiol nėra atliktos. 

134.Ūkinei veiklai niekada iki šiol nebuvo atliktas PAV. 
135.Pažymėtina, jog neatlikus PAV procedūrų Ūkinei veiklai ir vykdant PAV procedūras dėl 

Ūkinę veiklą plėtojančios planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) negali būti įgyvendinami 
PAV įstatymo 4 straipsnyje įtvirtinti PAV tikslai, kadangi pačios Ūkinės veiklos poveikis 
aplinkai lieka neištirtas ir neįvertintas. 

136.Be to, LAT teisėjų kolegija 2013-01-16 nutartyje c.b. Nr. 3K-3-112/2013 aktualiai nurodė: 
„pripažintina, kad nuo teigiamo atsakingos institucijos sprendimo dėl planuojamos ūkinės 
veiklos leistinumo priėmimo momento išreiškiama valstybės valia dėl konkrečios 
planuojamos ūkinės veiklos konkrečiam subjektui ir konkrečioje vietoje atitikties teisės 
aktų reikalavimams ir galimumo ją vykdyti (Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Dėl to fizinis ar juridinis asmuo, taip 
pat Lietuvoje veikiantys Europos Sąjungos valstybių narių bei kitų užsienio valstybių 
įmonių filialai, planuojantys ūkinę veiklą, kuriai turi būti atliktos įstatymų nustatytos 
poveikio aplinkai vertinimo procedūros, turi organizuoti poveikio aplinkai vertinimo 
dokumentų parengimą“. 

137.Tokiu būdu, siekiant vykdyti ir/ar plėsti Ūkinę veiklą, PAV procedūros privalo būti 
atliktos visai Ūkinei veiklai. 

138.Skundžiamame sprendime (38 psl.) teismas nurodė, kad jokie teisės aktai nenustato, kad 
atliekant atliekų tvarkymo veiklos pajėgumų keitimą turi būti atliktas strateginio poveikio 
aplinkai vertinimas, todėl pareiškėjo argumentai dėl to nevertinami. 

139.Tokie teismo motyvai nepagrįsti. 
140.Remiantis LR Vyriausybės 2004-08-18 nutarimu Nr. 967 patvirtinto Planų ir programų 

strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo (toliau – SPAV Aprašo) 6 punktu 
vertinimo objektas yra šio Aprašo 4.3 punkte nurodyti planai ir programos. SPAV Aprašo 
4.3 punkte įtvirtinta, jog Planai ir programos – nacionalinio, regioninio, rajono ar vietinio 
lygmenų planavimo dokumentai (veiksmų planai ir programos, plėtros planai 
(programavimo dokumentai), ūkio šakų plėtros planai ir programos, strategijos, 
koncepcijos, teritorijų planavimo dokumentai ir kita, įskaitant planus ir programas, prie 
kurių finansavimo prisideda Europos Bendrija), kurie rengiami, tvirtinami ir (arba) 
priimami pagal galiojančius teisės aktus ar kompetenciją, įgyvendinant viešąjį 
administravimą, ir kurių įgyvendinimo pasekmės gali būti reikšmingos aplinkai, 
įskaitant tokių planų ir programų visiškus ar dalinius pakeitimus. 

141.Remiantis 7 punktu SPAV privaloma atlikti, kai:  
141.1.planai ir programos skirti pramonės, energetikos, transporto, telekomunikacijų, 

turizmo, žemės ūkio, miškų ūkio, žuvininkystės, vandens ūkio plėtrai, atliekų 
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tvarkymui, žemės naudojimui (paskirčiai) nustatyti ar teritorijoms planuoti ir lemia 
ūkinės veiklos projektų, įrašytų į PAV įstatymo 1 ar 2 priedėlius, plėtros 
pagrindus (7.1 p.); 

141.2.per atranką strateginiam pasekmių aplinkai vertinimui atlikti nusprendžiama, kad 
privaloma atlikti konkretaus plano ar programos strateginį pasekmių aplinkai 
vertinimą (7.4 p.). 

142.Nagrinėjamu atveju Ūkinė veikla be jokios abejonės lemia ūkinės veiklos projektų, 
įrašytų į PAV įstatymo 2 priedėlį, plėtros pagrindus. Atitinkamai Ūkinei veiklai turi būti 
atliktos SPAV procedūros. Nepaisant to, Ūkinei veiklai nėra atliktos jokios SPAV 
procedūros (tame tarpe netgi atranka dėl SPAV). 

143.Taigi atliekant PAV atranką ir priimant 2021 metų galutinę atrankos išvadą nebuvo 
įvertinta tai, ar prieš atliekant PAV procedūras Bendrovės vykdomai Ūkinei veiklai 
nėra atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, kurio metu sprendžiam dėl 
galimų alternatyvų. Dar daugiau, kol Ūkinei veiklai nėra atliktos SPAV procedūros, 
PAV procedūros negali būti vykdomos. 

144.Pagal SPAV Aprašo 5 punktą strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) tikslai yra:  
144.1.nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimas reikšmingas planų ir programų įgyvendinimo 

pasekmes aplinkai (5.1 p.); 
144.2.užtikrinti, kad bus konsultuojamasi su tam tikromis valstybės ir savivaldybių 

institucijomis, visuomene, atsižvelgiama į šių konsultacijų ir kitų viešumą 
užtikrinančių procedūrų rezultatus (5.2 p.) 

144.3.užtikrinti, kad planų ir programų rengimo organizatoriai turės išsamią ir patikimą 
informaciją apie galimas reikšmingas planų ir programų įgyvendinimo pasekmes 
aplinkai ir atsižvelgs į ją (5.3 p.). 

145.Tokiu būdu SPAV procedūros turėjo būti atliekamos prieš atliekant PAV procedūras.  

Dėl TIPK leidimo 

146. Skundžiamo sprendimo esmė dalyje dėl TIPK leidimo yra ta, kad teismui konstatavus, 
jog 2021 metų galutinė atrankos išvada yra teisėta ir pagrįsta, nėra pagrindo naikinti ir 
TIPK leidimą. Teismas iš esmės todėl skundą šioje dalyje pripažino netenkintinu. 

147. Vis dėlto, nors esminę reikšmę byloje turi 2021 metų galutinės atrankos išvados 
teisėtumo klausimas, tačiau TIPK leidimo panaikinimui egzistuoja ir savarankiški 
pagrindai. 

148. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 
panaikinimo taisyklių (nuo 2018-01-31 įsakymo redakcijos, kuri įsigaliojo 2018-02-02) 
106 punkte nustatyta, kad Leidimo galiojimas panaikinamas esant bent vienai iš šių 
sąlygų, nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnyje: 

106.2. teisėtomis priemonėmis įrodyta, kad leidimui gauti ir (ar) pakeisti buvo 
pateikta melaginga informacija, kuria remiantis buvo nustatytos leidimo sąlygos; 
106.6. yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, panaikinantis atrankos išvadą dėl 
poveikio aplinkai vertinimo arba sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos, 
pagal kurį planuojama ūkinė veikla galima pasirinktoje vietoje, jei ši išvada ar 
šis sprendimas yra privalomi tam, kad būtų išduotas leidimas. 

149. Atsakovo AAA administravimo elgesys yra ne tik akivaizdus tarnybinis 
piktnaudžiavimas, demonstruojantis visišką nepagarbą priimtiems teismų 
sprendimams, tačiau neslepiama korupcinio administravimo išraiška, dėl kurios 
teismas turėtų pagrindą priimti atskirąją nutartį. 
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150. TIPK leidimo galiojimas gali būti panaikintas vadovaujantis TIPK taisyklių 107 punkte 
nustatyta administracine tvarka priimant administracinį sprendimą. Tačiau tokią teisę, 
išnykus TIPK leidimo išdavimo teisiniam pagrindui, turi galią ir teismas. 

151. Remiantis TIPK leidimo išdavimo metu (bei vėliau) galiojusiu TIPK taisyklių 16 punktu 
leidimas išduodamas ar pakeičiamas tik atlikus planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo procedūras (atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ir (ar) poveikio 
aplinkai vertinimas). 

152. Pagal 2014-11-17 AAA sprendimą Nr. (15.9)-A4-7265 (kuriuo išduotas TIPK leidimas) 
„sprendimas išduoti TIPK leidimą eksploatuoti UAB „B...” atliekų tvarkymo bazę <…> 
pagrįstas tuo, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos 
apsaugos departamentas 2014-03-24 raštu Nr. (38-4)-VR-1.7-1299 priėmė galutinę 
atrankos išvadą, kad UAB „B...” atliekų tvarkymo veiklos pajėgumų keitimo poveikio 
aplinkai vertinimas neprivalomas.” 

153. Tokiu būdu TIPK leidimas buvo išduotas remiantis priimta 2014 metų galutine atrankos 
išvada, o ūkinės veiklos subjektas - Bendrovė, teikdama paraišką ir AAA išduodama 
TIPK leidimą vykstant teisminiam procesui dėl 2014 metų galutinės atrankos išvados 
panaikinimo, prisiėmė su tuo susijusią riziką. 

154. Teismui panaikinus 2014 metų galutinę atrankos išvadą, vėliau panaikinus 2018 metų 
galutinę atrankos išvadą ir, pagaliau, patenkinus apeliaciją ir panaikinus 2021 metų 
galutinę atrankos išvadą, turėtų būti panaikintas ir TIPK leidimas. 

155. Nagrinėjamu atveju, galiojant TIPK leidimui Bendrovė turi teisę vykdyti Ūkinę veiklą, 
nors tinkamos poveikio aplinkai vertinimo procedūros Ūkinei veiklai neatliktos. Tai 
pažeidžia ne tik aplinkosauginį reglamentavimą, bet ir Suinteresuotos visuomenės teisę į 
sveiką, saugią ir švarią aplinką. 

156. Todėl pripažinus naikintinu 2021 metų galutinę atrankos išvadą TIPK leidimas taip pat 
yra naikintinas. 

157. Ūkinė veikla, kuri yra vykdoma pagal išduotą TIPK leidimą, pažeidžia Poveikio 
visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje (Bylos tomas VI/puslapis 56) (toliau - 
PVSVA) sąlygas bei tas sąlygas, kuriomis remiantis buvo sumažinta sanitarinė apsaugos 
zona. 

158. Pagal PVSVA nustatyta, kad taikant taršos mažinimo priemones (probiotikai, Gore 
plevelė) į aplinkos orą išsiskirs ženkliai mažesnis amoniako kiekis – t.y. 0,189 t/metus. 

159. Remiantis šiais duomenimis buvo sumažinta sanitarinė apsaugos zona nuo 500 metrų iki 
žemės sklypo (kuriame vykdoma ūkinė veikla) ribos. 

160. Tuo tarpu ginčijamas TIPK leidimas (Bylos tomas I/puslapis 29) leidžia į aplinkos orą 
išmesti 18,503 t/m amoniako. 

161. Iš UAB „B...” gamybinės bazės Medžiukų k. Jauniūnų sen. Širvintų r. Aplinkos oro 
taršos apskaitos ataskaitų (Priedas 1 prie 2020-12-14 rašytinių paaiškinimų, Tomas VIII/
puslapis 16) matyti, kad realūs išmetamo amoniako kiekiai svyruoja nuo 4,3417 t./m 
(2019 metais) iki 16,7534 t./m (2016 metais). 

162. Kaip matyti iš pateiktų duomenų, vykdydama ūkinę veiklą įmonė faktiškai į aplinkos orą 
išmeta nuo 22 iki 88 kartų didesnį amoniako kiekį, negu tas, kuris buvo nurodytas 
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje sumažinant sanitarinę apsaugos 
zoną (Bylos tomas VI/puslapis 56). Tačiau būtent šių duomenų pagrindu buvo sumažinta 
ūkio subjekto sanitarinė apsaugos zona (SAZ) ir priimta teigiama Poveikio visuomenės 
sveikatai vertinimo ataskaita. 

163. Tuo tarpu TIPK leidimas yra išduotas net 98 kartus didesniam amoniako išmetimo 
kiekiui (18,503 t/m : 0,189 t/m), negu duomenys pateikti PVSVA. 
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164. Dėl susidariusios situacijos buvo informuota LR Aplinkos ministerija. Tačiau 2020-11-18 
raštu Nr. (50-1)-D8(E)-6586 Aplinkos ministerija pateiktą informaciją nagrinėti atsisakė, 
motyvuodama tuo, kad „… klausimai dėl ataskaitose ir PVSVA nurodyto išmetamo 
amoniako kiekio sietini su šiuo metu vykstančiais teisminiais procesais, .... todėl šie 
klausimai laikytini minėtų teisminių procesų dalyku…“. 

165. Taip pat dėl atsakingų institucijų veikos (neveikimo) sprendžiant klausimą dėl leidžiamo 
žymiai didesnio amoniako kiekio išmetimo į aplinkos orą, negu buvo numatyta ūkinės 
veiklos vykdymo vietoje vadovaujantis PVSVA, buvo kreiptasi į LR Seimo kontrolierių. 

166. Tačiau Seimo Kontrolierius, vadovaudamasis Seimo kontrolierių 17 str. 1 dalies 4 
punktu, taip pat skundo nenagrinėjo remdamasis aplinkybe, kad skundas tuo pačiu 
klausimu yra nagrinėjamas teisme. 

167. Kaip matyti iš surinktų duomenų pats Atsakovas AAA atsisakė pradėti TIPK leidimo 
panaikinimo procedūrą, o valstybės kontrolierius atsisakė tirti minėtą aplinkybę 
motyvuojant vykstančiu teisminiu procesu. 

168. Situacija pažeidžia Pareiškėjo teisę į sveiką, švarią ir saugią aplinką, kurią savo 2017 m. 
vasario 14 d. nutartyje pripažino Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (adm. 
byla Nr. A-2549-556/2017). 

169. Taip pat pakartotinai akcentuotina, kad Atsakovo administracinis elgesys negali būti 
pripažintinas tinkamu ir atitinkančiu viešojo administravimo principus nustatytus 
Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje. 

170. Todėl TIPK leidimas yra naikintinas teismine tvarka nepriklausomai net ir nuo to ar bus 
panaikinta 2021 metų galutinė atrankos išvada. 

 Dėl išdėstytų motyvų ir ir vadovaujantis ABTĮ 144 straipsnio 1 dalies 2 punktu 
p r a š o m e : 

1) panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2022-05-02 sprendimą ir priimti 
naują sprendimą: pareiškėjo Tado Kazakevičiaus patikslintą skundą tenkinti visoje 
apimtyje: panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros 2021-11-23 Galutinę atrankos 
išvadą dėl UAB “B...” atliekų tvarkymo veiklos pajėgumų keitimo poveikio aplinkai 
vertinimo Nr.(30.1)-A4E-13505 bei panaikinti 2014-11-17 išduotą Taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. T- V.3-3/2014; 

2) priteisti iš atsakovo Pareiškėjo patirtas bylinėjimosi išlaidas pagal pridedamus 
įrodymus — išlaidų pagrįstumo pagrindimą (Apskaitos kortelę-teisinių paslaugų 
ataskaitą ir mokėjimo dokumentus). 

Priede: 
(1) Žyminis mokestis; 
(2) Apskaitos kortelė-teisinių paslaugų ataskaita; 
(3) Mokėjimas advokatui. 

ADVOKATAS SAULIUS DAMBRAUSKAS
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	PAV atrankos informacijoje (Bylos tomas 8/ puslapis 162) nurodyta, kad „...Augalinės kilmės atliekos nukreipiamos į augalinės kilmės atliekų kaupimo aikštelę, o gyvulinės kilmės atliekos į gyvulinės kilmės atliekų aikštelę... Gyvulinės kilmės atliekų aikštelėje šalutiniai gyvūnų produktai (ŠGP) išrūšiuojami, susmulkinami ir laikomi kaupuose. Kaupe palaikoma 700 C temperatūra. Šiuose kaupuose vyksta puvimo procesai.... Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo veiklos technologija keičiama nebus, planuojama palikti esamas technologijas“.
	Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitoje (2020 m.) (Bylos tomas 9/puslapis 126) nurodyta, „...Augalinės kilmės atliekos kompostuojamos atviroje aikštelėje su asfaltuota danga (601 t.š.). Aikštelėje atliekos taip pat yra trupinamos (605 t.š.) ir sijojamos (604 t.š.). Gyvulinės kilmės atliekos - šalutiniai gyvūnų produktai (toliau - ŠGP) išrūšiuojami, susmulkinami ir kompostuojami pastate su stogu (603 t.š.)…“.
	Taigi šiuo aspektu PAV informacija taip pat neatitinka realios esamos situacijos, kuri nurodyta aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitoje, tačiau Skundžiamame sprendime teismas nevertino fakto jog PAV atrankos informacija neatitinka esamos situacijos ir tai lemia būtinybę ją tikslinti.
	Be to, pagal TIPK ledimą leidžiama tarša į aplinkos orą neatitinka ūkinės veiklos mastų bei sukeliamų taršos pasekmių.
	Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitoje (Tomas 9/puslapis 129) nurodyta, kad „...UAB „B...“ per praėjusius kalendorinius metus kompostavimo būdu perdirbo 1198,46 t augalinės kilmės atliekų. Kompostavimas yra vykdomas aikštelėse, kurios įrengtos lauke ant asfaltuoto paviršiaus (601 t.š.). Kompostavimo metu į aplinkos orą patenka amoniakas. Prieš kompostuojant stambios atliekos yra smulkinamos su smulkintuvu (605 t.š.) darbų metu į aplinkos orą patenka kietosios dalelės (C), taip pat vykdomas sijojimas (604 t.š.) darbų metu į aplinkos orą patenka kietosios dalelės (C). Įmonėje taip pat perdirbamos gyvulinės kilmės atliekos - šalutiniai gyvūnų produktai (ŠGP). Šie produktai išrūšiuojami, susmulkinami ir kompostuojami pastate su stogu tarša į aplinkos orą patenka per atidarytus langus, duris bei savaiminį ventiliacijos ortakį (diametras 0,3 m., aukštis 14,0 metrų) dėl šios priežasties, jog teršalai į aplinkos orą patenka pro įvairias pastato ertmes, jis visas vertinamas kaip neorganizuotas taršos šaltinis (603 t.š.). Per 2019 metus šių atliekų buvo kompostuota 631,093 tonų. Kompostavimo metu į aplinkos orą patenka amoniakas. Išsiskiriančiam amoniako kiekiui mažinti naudojamos įvairios priemonės – ŠGP kompostavimo kaupai dengiami tik iš vienos pusės laidžia plėvele, naudojami probiotikai, ŠGP maišomas kartu su augalinės kilmės atliekomis…..“
	Tačiau remiantis byloje esančia informacija (Tomas 9/puslapis 129), atliekų biodegravimo veikla vykdoma tiek atviroje lauko aikštelėje (601 taršos šaltinis), tiek ir patalpoje (603 taršos šaltinis). Tuo tarpu TIPK ledimo (Tomas 1/puslapis 29) 7 lentelėje nurodyta, kad leidžiama tarša į aplinkos orą yra iš Atliekų perdirbimo angaro 601.
	Remiantis 2021 m. Kvapų sklaidos modeliavimu (PAV atrankos informacijos priedas, 3 psl) „...amoniako momentinė emisija skaičiuojama iš...atliekų perdirbimo angaro 601...žaliųjų atliekų aikštelės (t.š. 603)...atliekų perdirbimo angaro 007…“. Darytina išvada, kad naujų taršos šaltinių atsiradimą lėmė technologinio proceso pasikeitimas.
	Be to, akivaizdu, kad  atliekant kvapų sklaidos modeliavimą, amoniako taršos šaltiniai įvardijami kitokie nei nurodyta inventorizacijoje. Inventorizacijoje t.š. 603 įvardijamas kaip pastatas su stogu, kuriame apdorojamos ŠGP atliekos, tuo tarpu kvapų sklaidos modeliavime, t.š. 603 įvardijamas kaip žaliųjų atliekų aikštelė. Atitinkamai, atliekant kvapų sklaidą, manipuliuojama taršos šaltinių parametrais.
	Tokiu būdu įmonės veikla neatitinka išduoto TIPK leidimo sąlygų, o TIPK leidimas - ūkinės veiklos mastų bei sukeliamų taršos pasekmių.
	Tuo tarpu PAV atrankos informacijoje nurodyti duomenys neatitinka tų duomenų, kuriais remiantis buvo sumažintas SAZ (Atliekų perdirbimo baro Medžiukų k., Jauniūnų sen., Širvintų raj. Sanitarinės apsaugos zonos nustatymo specialus planas – Bylos tomas 2/ puslapis 74; Atliekų tvarkymo pajėgumų didinimas ir atliekų tvarkymo veiklos plėtra Medžiukų k., Jauniūnų sen. Širvintų r. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita – Bylos tomas 2/ puslapis 199):
	Dėl išmetamo amoniako kiekio. PAV atrankos informacijoje nurodyta (Bylos tomas 8/162 puslapis, 6 lentelė), kad vykdant atliekų perdirbimo (kompostavimo) veiklą, į aplinkos orą bus pašalinta 19,053 t./m amoniako. Tuo tarpu SAZ mažinimo dokumentacijoje (Bylos tomas 2/ puslapis 241), nurodyta „...Taikant šias taršos mažinimo priemones į aplinkos orą išsiskirs ženkliai mažesnis amoniako kiekis – vos 0,189 t/metus, kas sudarys iki 0,006 g/s. Skaičiuojant perspektyvinę situaciją įvertintas vienas organizuotas taršos šaltinis – 14,5 aukščio ir 0,3 m diametro kaminas, pro kurį į aplinkos orą ir pateks minėtas teršalų kiekis...”. Taigi PAV atrankos informacijoje nurodytas daugiau negu šimtą kartų didesnis į aplinkos orą šalinamas amoniako kiekis, nei leidžiama ūkines veiklos vykdymo teritorijoje pagal nustatytą SAZ.
	Dėl kvapų taršos šaltinių. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita (toliau-PVSVA) numato du kvapų taršos šaltinius susijusius su biodegruojamų atliekų perdirbimo veikla (Bylos tomas 2/puslapis 243): (a) organizuotas taršos šaltinis – 14,5 m aukščio ir 0,3 diametro kaminas, per kurį šalinamas oras iš atliekų kompostavimo patalpos. Kompostavimo patalpoje kvapai skiriasi dviejų technologinių procesų metu – atliekų kompostavimo kaupuose metu bei kaupų vartymo metu ir (b) neorganizuotas taršos šaltinis – produktų su pasibaigusiu galiojimo laikotarpiu rūšiavimo aikštelė, kurioje organinė dalis atskiriama nuo taros. Maksimalus produktų rūšiavimo aikštelėje kiekis – 4,5 tonos, išrūšiavimo trukmė – 2 val. Išrūšiuotos organinės atliekos krautuvo pagalba nukreipiamos į uždarą kaupimo aikštelę. Tuo tarpu realiai vykdoma atliekų biodegravimo veikla (Remiantis Kvapų sklaidos modeliavimu – Bylos tomas 8/162 puslapis), “...Skaičiavimuose įvertinti PVSV ataskaitoje nurodyti kvapų šaltiniai (rūšiavimo aikštelė – taršos šaltinis 601, kaminas – taršos šaltinis 001), papildomai kvapų sklaidos modeliavime įvertinti techninio komposto aikštelės, komposto prieš sijojimą aikštelės...”. Šiuo aspektu SAZ zona patvirtinta modeliuojant kitokius kvapų taršos šaltinius ir jų parametrus, nei realiai egzistuoja vykdant atliekų biodegravimo veiklą. Realiai naudojama kitokia atliekų biodegravimo technologija.
	Tuo tarpu PAV atrankos informacijoje nurodyti duomenys neatitinka ir tų duomenų, kuriais remiantis buvo parengta Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita (toliau - PVSVA)(Bylos tomas 2).
	Visi šie SAZ bei PVSVA sąlygų neatitikimo aspektai yra svarbūs tiek konstatuojant PAV atrankos informacijos tikslumą, tiek jos neatitikimą iki šiol nustatytoms aplinkosauginėms sąlygoms pagal SAZ ir PVSVA dokumentus, o šie neatitikimai (siekiant tęsti procedūrą pagal 2012 metų Informaciją atrankai) lemia būtinybę atlikti poveikio aplinkai vertinimą, kurio metu būtų išsiaiškinta kokį poveikį aplinkai turi minėtų sąlygų prieštaravimai ir neatitikimai.
	Tačiau toks vertinimas yra šališkas ir negali būti laikomas objektyviu.
	Priimant 2021 metų galutinę atrankos išvada, nebuvo remtasi kitais alternatyvias aplinkybes tvirtinančiais įrodymais, kurie patvirtino nemalonių kvapų buvimą ((Bylos tomas 8, puslapis 113), gyventojų skundais, greta UAB „B...” veiklą vykdančios įmonės skundu (Bylos tomas 8, puslapis 113), gretimybėse veikiančios UAB „Entafarma” 2020-12-28 patvirtinimu (Bylos tomas 8/puslapis 39), straipsniais viešoje erdvėje (Bylos tomas 8, puslapis 39), Širvintų r. savivaldybės administracijos nurodytomis aplinkybėmis (Bylos tomas 7, puslapis 57), Širvintų rajono policijos komisariato 2020-11-12 pažyma Nr. 10-S-43647(1.46E-10) (Bylos tomas 8/puslapis 39).
	Be to, nors asociacijos Medžiukų kraštas pirmininkas Renatas Kasparas teigia (Bylos tomas 7, puslapis 40) „...Aš, asociacijos Medžiukų kraštas bendruomenės pirmininkas Renatas kasparas, negaunu nusiskundimų iš Medžiukų kaimo gyventojų-bendruomenės narių dėl UAB B... vykdomos veiklos...“. Tuo tarpu jo sutuoktinė, Božena Kasparienė, eidama Medžiukų k. seniūnaitės pareigas, 2013-10-31 Širvintų r. sav. tarybos posėdyje (Bylos tomas 8, puslapis 40) sakė: „...ne viskas yra taip gražu kaip pasakojama, ne viskas atitinka normas, trūksta informacijos. Kvapas neturi jaustis, tačiau jis yra, mums smirda...“.
	Taigi toks vertinimas yra šališkas ir negali būti laikomas objektyviu, kaip ir visa galutinė išvada.
	Taigi atliekant PAV atranką ir priimant 2021 metų galutinę atrankos išvadą nebuvo įvertinta tai, ar prieš atliekant PAV procedūras Bendrovės vykdomai Ūkinei veiklai nėra atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, kurio metu sprendžiam dėl galimų alternatyvų. Dar daugiau, kol Ūkinei veiklai nėra atliktos SPAV procedūros, PAV procedūros negali būti vykdomos.
	106.2. teisėtomis priemonėmis įrodyta, kad leidimui gauti ir (ar) pakeisti buvo pateikta melaginga informacija, kuria remiantis buvo nustatytos leidimo sąlygos;
	106.6. yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, panaikinantis atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo arba sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos, pagal kurį planuojama ūkinė veikla galima pasirinktoje vietoje, jei ši išvada ar šis sprendimas yra privalomi tam, kad būtų išduotas leidimas.

